
TEMPO: liom. TEM-
VEU ATUIU: elevada.
VENTOS: Norte, fia-
cos. VISIB.: boa. MÁ-
XIMA: 35.9. MÍNIMÀJ
211.2. (Mais detalhes na
l.a ]i"g. d" Caderno
de Classificados)

'. u
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Castelo assina 22 decretos-leis nê^prazo fata
S. A .JORNAL DO BRASIL - Av.
Rio Branco, 110/112 - End. Tel.
JORBRASIL - GB. - Tcl. Rede
Interna 22-1 Bl 8. - Sucursais! S.
Paulo •— Rua Barão de Itapetinin-
ga, 151, coni. 21/27, Tel. 32-8702,
Brasília — Setor Comercia! Sul,
Ed. Central, 6." and. gr. 602/7,
Tel. 2-0866. B. Horizonte — Av.
Afonso Pena, 1 500, 9.° and. Tel.
2-5348. Niterói - Av. Amaral
Peixoto, 195, gr. 204, Tel. 5-509.
P. Alegra — Av. Borges de Me-
deiros,'915, 4.0 and. Tel. 4-7566.
Recife — Rua União, Ed. Sumaré,
s/1003, Tel. 2-5793. B. Aires -
Flórida, 142, lojas 10 e 14, Tel.
40-3855. Corresuondenlest Belém,
S. Lui 3, Fortaleza, Matai, João
Pessoa, Maceió, Salvador, Guritf-
ba, Montevidéu, Washington, N.
Iorque, Paris, Londres. PREÇOSt -
VENDA AVULSA - GB c E. d.
Rio: Dias útei-., Cr$ 200 ou NCrS
0,20 — Dominiios, Cr$ 300 ou
NCrS 0,30,-SP, DF e BH: Dia:
úteis, Crí 300 ou NCrS 0,30 -
Domingo-, Cr$ 400 ou MCrS 0,40;
Estados do Sul: Dias úteis, Cr$
300 ou NCrS 0,30 - Domingo:
CrS 500 ou NCr$ 0,50; Nordeslo
jato PB): Dias úteis, Cri 3C0 ou
NCrí 0,30 - Domingos, CrS 5C0
ou NCrS 0,50; Norte (RGN até
AM): Dias úteis, Cr$ 500 ou NCr$
0,50 — Domingos, Cr$ 800 ou
NCrS 0,30; Oeste (GO, MT): Dias
úteis, CrS 300 ou NCr$ 0,30 -
Domincios, CrS 500 ou NCr$ 0,5f
SERVIÇO POSTAL (BRASIL): Ano
CrS 45 000 ou NCrS 45,00; Se
mestre, CrS 23 000 ou NCr$
23,00; Trimestre, CrS 12 000 ou
NCrS 12,00 - ENTREGA DOMI-
CILIAR: Trimestre, Cr$ 18 000 o
NCrS 18,00; Semestre, 0$ 36 000
ou NCrS 36,00. - EXTERIOR (V.
AÉREA) - EUA: Mensal USS 10;
Trimestre USS 30; Argentina: PA$
60 e PAS 100; Uruguai: $8, dios
úteis e Sl5, domingos.

ACHADOS E PERDIDOS
ALVARÁ EXTRAVIADO - A firma
S.A. Técnica Murray de Organi-
zaçao * Mecanização, estabelecldí
à Av. Erasmo Braga, 227-B, loja,
sobreloja e subsolo, com o ramo
de máquina;, utensílios porá es
critório, comércio por grosso e
var-jjo, comunica -que o seu Al-
vara de Licença para Localização,
¦expedido em 53 de junho de
1959, sob o n.° 59 296, encon-
tra-se extraviado.
EXTRAVIO do Diploma de Enfer-
rneira de Leonor de Campos Mar-
tins, da Escola Ana Neri da Uni-
versidade do Brasil, perdido no
Estado da Guanabara.'EXTRAVfÕLTsÉ^cãrteira 

CREA n
383 D-9,-,. Região. Ligar p/ tel.
47-4357.
FOI PERDIDA 1 pasta contendo
vários documentos, inclusive o li

• vro de Reg. de Empregados n.° 1
ca firmo E. Vieira dos Santos.'
JAYME DUARTE - Gratifico bem
a quem devolver Iodos os do-
cumentos tia s| lambreta chapa
15 839^ Tel._23 -095.
IAS BURGÁS MOVEIS t [íecora-
•rOes 

^tdo, firma estabelecida
reita Cidade h Av. Suburbana,
5 798-B, declara paro oa devidos¦fin3, que no dia 5-12-66, extra-
vlou-se o seu Livro Registro de
Empregados n. 1 no trajeto en-
tre a' fabrica e o escritório dc

/ contador iito t Av. Pres. Var-
ria?, 590.
ONEZIO PINHO DE OLIVEIRA.
Incalufido i Rua Cardoso de Mo-
fii1., p. -4.J5.A, tendo perdido _eu
Alvará de LocalÍ7aç5o, flfMitic*. a
quem o devolver.
PERDEU-SE no »ra|eto do Cen
tro a Copacabana um alvará de
consultório médico n. 07667200
•de Hamilton Gonçalves, da Av.
N. S. Copacabana, 861, salas
306 parte, 309 e 310. Gratifl-¦ ca-so a quern entregar."PERDEU-SE 

um livrfnho datilo
ti rafado sobre telefones. Prova
velmente num táxi. Pede-se te-
lefonar para -46-8333 ou entregar
i Rua Paulo Barreto, 31 ap. 201
~_ Bp^^Çgo-^GratiMca-se.
PEDE-SE a quem encontrar uma
íCr.rteira de Idontidacfe expe-
'dida pelo Instituto Felix Pa-
checo e uma Carteira do Iden
tlficaçüo Funciona! do BB (va
Ior interno), expedidas em nome
de José Saraiva da Silve, o fa
vor de entregá-las na portaria
deste Jornal.
PLACA GB 60-9412, gratifica-3e a
•quem encontrar. Rua Escobar, n.
9. A. Castro, Filho 4. Cia. Ltda.

EMPREGOS

DOMÉSTICOS
AMAS, ARRUMADE1RAS
E COPEIRAS
ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se com muita prática e
-ótimas referências. Paga-se Cri
60 003. Rua Barão do Flamengo
32, ap. 701.
ATENÇÃOI Urgente. Preciso em-
pregada para casal sem filhos. —
Pago 65 mil cruzeiros. Rua Aires
Saldanha, 114, ap. 802 — Copo-
cabana.
AGENCIA Riachuelo tem cop.-
arrum., babás, cozinheiras etc.
Com documentos e informações.
Tel. 32-0584, 32-5556':
ATENÇÃO - Emp. doméstica?
Ag. Mota tem as melhores com
documentos o rof. Av. Copacaba-
na, 619, Siloia 205. 37-5533.
ARRUMADEIRA e| referencias -
Rua Constante Ramos n. 125 —
ep. 701.
ARRUMADEIRA - Precisa-se cem
boas referencias. Paga-s* muito
bom. Tratar na Rua Constant Ra-
fflos j)^__67*-_*p. /Á01.
AGÊNCIA FLORES - Oferece ar-
rumad., babás, copeiros, coz.
forno fogão. T. fino variado, fa-
xineiros, lavad. etc. Rua V. da
Pálria, 31, ap, 501. Tel. 46-1268.
ATENÇÃO empregadas domésti-
cas temos ótimos pedidos — I
para ir à Itália — Itua das Mar-
recas, 38, l.o andar.
ACOMPANHANTE - Para uma se-
nhora doente e serviços leves.
Apresentar-se R. Miguel Lemos,
131, ap. 902. Exlgem-se referên-
cias.
AMA. — Para trabalhar em Petró-
poli» — Precisa-se babá c/ prá-tíca e referencias para uma me-
nina de um ano. Av. Rainha Eli-
«tbèlh, 

'559, 
ap, 801, Tèi; 27.5191;

ARRUMADEIRA - COPEIRA _
Família estrangeira, precisa de 1
com boa aparência e referências
— Folga todos os domingos. —
CrS 70 000. Telefonar para ..
46-4929, depois de 14 horas.
ARRUMADEIRAS, copeiras e bc-

J4^ás — Precisam-se, ótimos orde-
nados. Rua Senador Dantas, 39,
2.° andor. sola 206.
ARRUMADEIRA - COPEIRA com
muita prática e referências, pro-
cura-se pequena família estran-
geira. Paga-se bem, na Rua Joa-
quim Nabuco, 238, ap. 401 —
Fôslo 6.
ARRUMADEIRA - Precisa-se mô-
ça portuguesa. Pede-se reltrún-
cias. Ord. CrS 85 000 oara come-
í-ar-_L_!_ 47-6863 e 27-3057.
ARRUMADEIRA e coz"fnhVi7a7"CrS
SO mil, cada uma. Tel. 47-1537.
BABA' - Para crianças dê 5
anos e cinco meses cj experiên-
cia — Apresentar-se na Praia do
F!amengo_n. 194 — 401.
BABA - Precisa-se quê tenha
bca saúde e seia limpa. Exi-
tem-se boas referenciai. Orde-
nado 60 000. Tel. 36-4234. Mi-
S_uel lemos, 123, 701.
CASAL — Precisa de empregada
para rodo serviço. Paga-se be-n.— Rua Conselheiro Lafaiete, 53
•P. 201, '

IMPACTO NO VRUBU
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A ãiriamitação ãe uma pedra no Morro do Urubu varreu ai encosta por uma avalancha de terra e cascalho

O Marechal Castelo Bran-
co assinou ontem mais 22 de-
cretos-leis, entre os quais o
que altera a Lei de Impren-
sa, para permitir que estran-
geiros editem revistas técni-
cas no Brasil, e o que fixa
normas para a adaptação
das Constituições estaduais.
O Marechal aproveitou o úl-
timo prazo do AI-4 para le-
gislar sobre matéria fora da
área da segurança nacional.

Os anteprojetos relativos
à participação dos emprega-
dos nos lucros das empresas
e o que regulamenta a pro-
fissão de empregada domes-
tica não serão assinados pelo
Presidente da República, que
decidiu enviá-los ao Congres-
so Nacional nos próximos
dias, a fim de que recebam
as emendas que se fizerem
necessárias.

Na área da indústria e do
comércio o Marechal Caste-
lo Branco assinou vários de-
cretos, entre os quais o que
elimina a rubrica e estabe-
lece a autenticação mecâni-
ca dos livros cle escrituração
mercantil e o que autoriza
a organização de uma socie-
dade por ações para recupe-
rar a Mineração Geral do
Brasil Ltda. (Grupo Jafet).

Os atos presidenciais
criam também o Código Bra-
sileiro de Alimentos, am-
pliam o Departamento Na-
cional de Salário, estabele-
cem. normas pelas quais se-
rão punidos os crimes de res-
ponsabilidade dos prefeitos,
fixam regras para o funcio-
namento dos aeroclubes e
tratam do abastecimento de
trigo.

O Governo federal justi-
íicou ontem a decretação da
Reíorma Administrativa,
afirmando que um dos seus
objetivos é a "desconcentra-
ção da autoridade executiva,
através de uma vigorosa po-
lítica de descentralização,
pois o seu desejo é ver a má-
quina governamental operai*
com a mesma eficiência da
empresa privada".

A Reforma muda a deno-
minação do Ministério da
Guerra para Ministério do
Exército, o que é visto pelos
oficiais da Marinha e da
Aeronáutica, que defendem
a administração descentrali-
zada das Forças Armadas,
como o primeiro passo do
Governo para a criação do
Ministério da Defesa. (Noti-
ciário, páginas 3, 4,11, e Edi-
toriais, na página 6)

Negrão nao entrega planos de ajuda ao 1
A -È

Rio
Goiânia nega
cidadania
a Castelo

O Presidente Castelo Bran-
co viaja amanhã para Goiânia,
mas não comparecerá à Câmara
de Vereadores, como queria a
bancada municipal da ARENA,
porque o MDB — que tem 12
dos 17 vereadores — impediu a
aprovação do projeto que con-
cederia ao Presidente da Repú-
blica o titulo de Cidadão Goia-
niense.

O Marechal Castelo Branco
receberá — depois de inaugurar
o Hospital do Câncer — o titulo
de Cidadão Goiano, aprovado
pela Assembléia Legislativa, in-
clusive com o apoio do MDB,
cuja bancada, porém, não com-
parecerá ao Palácio do Govêr-
no, onde será entregue o di-
ploma. (Página 4)

Light corta
a luz sem
olhar tabela

Os cortes de energia elétrica
estão sendo feitos indiscrimina-
damente peia Rio Light, sem
que se respeitem os horários
previstos na tabela posta em
vigor pela Coordenação do
Racionamento. Ontem, Campo
Grande ficou sem luz e íôrça
em três períodos — um deles de
cinco horas e meia — totali-
zando dez horas, sem qualquer
explicação da concessionária.

Enquanto isso, a Compa-
nhia de Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul enviou um tele-
grama à Rio Light oferecendo
pessoal especializado para aju-
dar nas obras de recuperí.ção
das usinas inundadas no Esta-
do do Rio. E o horário de verão
¦— instituido no Pais visando à *
economia de energia elétrica —•
terminou à meia-noite cle on-
tem. (Página 18)

Congresso instala-se

com análise de
O novo Congresso realiza

hoje, às 15 horas, em Brasi-
lia, a solenidade de instala-
ção da primeira sessão legis-
lativa da sexta legislatura,
anunciando-se i m portante
pronunciamento do Sr. Au-
ro de Moura Andrade sóbre
o momento político e a res-
ponsabilidade dos parlamen-
tares no processo de redemo-
cratização do País.

Antes do encerramento
da solenidade, o Presidente
do Congresso comunicará ao
plenário o recebimento da
mensagem presidencial que
acompanha o programa de
governo para o corrente
ano.

)

,. O líder do futuro Govêr-
y.:ü na Câmara, Deputado Er-
nâni Sátiro, já iniciou en-
tnndimentos visando à com-
posição cle uma comissão
parlamentar de alto nível,
destinada a identificar os
dispositivos da nova Consti-
tvjição que reclamarão do
Congresso esforço imediato
para a elaboração das leis
complementares e ordiná-
riajs.

Amanhã, às 13 horas, a
Câmara e o Senado inicia-
rão,, separadamente, suas
atividadesnormais. (Noticia-
rio, jipág- 4, Coisas da Poética
e Edütorial, na página 6)
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Maoístas ertfrentam

três mil estudantes
Três mil estudantes da

Universidade de Pequim tra-
varam violenta luta com 500
guardas vermelhos que in-
vadiram armados as salas
de aula, provocando a reação
estudantil durante 26 horas,
segundo despacho do corres-
pondente da agência oficial
búlgara BTA.

A mesma agência infor-
mou, também de Pequim,
que 2 mil chineses anti-
maoístas tomaram o edifí-
cio da Administração da
Universidade, onde inteiro-
garam e espancaram os es-
tudantes adeptos de Mao. De
Praga, a agência tcheca CTK
anunciou que a Província
de Szechuan foi assolada pe-
lo "terror branco" das fôr-

ças iuntimaoístas. A Rádio de
Nanchang, Capital de Kiang-
si informou ontem que os ad-
versados de Mao Tsá-tung
causaram sérias desordens e
perturbações no trabalho
¦agrícola da região. Os co-
msWjlantes da zona militar
de K^angsi — acrescenta a
informação — convocaram
reuniões para a discussão
desse problema em nível lo-
cal, regional e provincial.

i O Comitê Provisório que
assumiu o controle de todos
os-, organismos de Xangai
aprovou um programa de
ação em quatro pontos, no
qual anuncia que a tomada
de poder não foi o fim, e sim
o começo. (Página 2)

O Ministério tia Coor-
denação dos Organismos
Regionais per maneceu
ontem aberto até as 20
horas, aguardando os pia-
nos que o Governador
Negrão dc Lima prome-
íerftj apresentar, pgra fa-
_er jus à verba tle NÕr$
3..- -milhões (tres bilhões
de cruzeiros antigos),
com a qual. o Governo fe-
deral auxiliará na re-
cuperação da Cidade.

Os assessores diretos do
Ministro João Gonçal-
ves de Sousa decidiram
abandonar o Ministério
àquela hora, estranhan-
do que o Governo cario-
ca não tenha remetido
seus planos, embora re-
centemente o Chefe da
Casa Civil do Palácio
Guanabara, Sr. Luís Al-
berto Bahia, tenha afir-
mado que "há muita bu-
rocracia quando sc trata
de ajudar o Estado".

A Comissão . Especial
-4a Secretaria tle Obras
incumbida dc verificar as
causas dos desabamentos
nas Laranjeiras concluiu
ontem seu relatório pre-
liminar, apontando a fal-
ta de uma muralha nos
fundos da casa 648 da
R u a Belisário Távora
(cujo imóvel também não
recebera o habite-se) co-
mo a causa principal da
catástrofe.

A poeira que o vento
está levantando das cal-
cadas, que por toda a Ci-
dade têm lama resseca-
da, poderá provocar a
incidência no Rio de do-
enças de origem respira-
tória, além da tuberculo-
se e do tifo, segundo
alertou ontem o ¦ sani-
tarista do Estado. Sr. La-
dislau Lima Freire.

Uma explosão, ouvida
em todo o bairro dc Pi-
lares, destruiu ontem a
grande pedra que, do
alto do Morro do Urubu,
poderia desabar a qual-
quer hora e que ficara
cm posição mais perigosa
após as últimas chuvas.
(Página 5)

Canhões dos Gen. Gestido
toniapoisse

TT 

'¦

no Uruguai
imymi

os chineses
O canhoneio do território do

Vietname do Norte pela artilha-
ria norte-americana foi denun-
ciado ontem pela China Popu-
lar como "sinal de ampliação
da guerra com o objetivo de for-
çar Hanói a negociar a paz".Em Formosa, o Embaixador dos
EUA na ONU, Arthur Goldbèrg,
afirmou que a paz depende ex-
clusivamente do Governo norte-
vietnamita.

A aviação norte-americana
íoi acusada ontem pela Rádio
de Hanói de haver metralhado
pesqueiros chineses no sul do
Mar da China, "em provocaçãomilitar premeditada". A Rádio
anunciou que os vietcong.s estão
dispostos a lutar lado a lado
com os chineses, "no caso de
qualquer agressão dos Estados
Unidos à China Popular". (P. 2)

Rio está sem
*

cigarros
populares

Um mal-entendido no início
da semana passada, provocado
por uma Portaria da Secretaria
de Finanças regulamentando o
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, íêz sumir dos ba-
res e charutarias do Centro da
Cidade a maioria dos cigarros
da fábrica Sousa Cruz e, para
desespero do consumidor, sobre-
tudo suas marcas mais popula-
res: Continental e Hollywood.

Por causa desse mal-enten-
dido, os varejistas pagaram tam-
bém o antigo Imposto de Ven-
das e Consignações e acabaram
desistindo de comprar cigarros,
pondo a culpa na Sousa Cruz,
cuja produção e distribuição
continua normal. Mas como 0
cigarro de filtro — Minister —
também sumiu, os camelôs que
trabalham com cigarro ameri-
cano foram os beneficiados.
(Página 18)

O General Oscar
Partido Colorado, t
hoje como primeiro
eleito do Uruguai, aj
de regime colegiado
por um Conselho de
blancos — segundo
constitucional aprovf
vembro, em plebiscit
deu um mandato de

Gestido enfrentar,
nomia nacional em (
crise sindical tão i
observadores chegam
que o normal, no oi
no funcionalismo uri
greve geral. Os sindic
sentam o segundo
país e influíram dei
para a derrota do re
em vigor, nas clelçi
vembro. (Página 9)

Gestido, do
ema posse

I Presidente
>ós 16 anos
— exercido
colorados e
a reíorma
ida em no-
o, que lhe
cinco anos.
jl uma eco-
iaos e uma
intiga que
I a afirmar
perariado e
ígualos, é a
sitos repre-
j poder no
Isiyamente
gime então
les de no-

Aula con àeca
hoje só p àra
o primário

Os 618 estabeleci tnentos rie -
ensino primário ao 1 Çstado ini-
ciam hoje o primeiro 'período de
aulas com um deficljt de 4300
professores, pois 26% 7ido pessoal
docente estarão em férias até o
dia 10 por ter trabalhado no
Censo Escolar, que íoi encerra-
do sem que milhares Se residen-
cias tivessem sido voltadas.

A Universidade 'Federal do
Rio de Janeiro abrirá seus cur-
sos às lOh com uma conferência
do Diretor do Museu Nacional,
mas suas unidades Iniciarão as
aulas em datas diferentes, o mes-
mo ocorrendo com os jardins
de infância do Estado. No nível
médio, entretanto, a aula inau-
gural do Secretário de Educa-
ção. Professor Benjambn de
Morais, será na segunda-feira.
.(Página 7)

i
COPEIRA-ARRUMADEIRA .- Pr.,
cisa-i» da idade «ntr* 30 t 40
anot, sabando bem lar • ascravar
para sanhora ló. Bem ordonado.
Exigtm-sa rafarêneias • qu» nío
saía da noito. Inútil aprasanta-xa
quem nâo astívar nas condisõei,
7«l»fon«r 26-5545.

COPEIRA-ARRUMADEIRA - Ca»
d« trat*-Tinto. Raferências mais
da 7 anos. Ord. 60 000. Rua Sou-
sa lim*, 178, ap. 101 — Cop.
COPEIRA-ARRUMADEIRA, pio.'
cura-sa com r-aferências # do*
cumantoi, sabando servir a fran-
c«»i. Ordanado CrS 50 000. 25J,
Av. Copacabana, 201. - Tal.: ..
37-4790.

COPEIRO - Precisa-se
para família de alto tra-
itamento, com muita prá-
tica. Exige-se carteira —
25-3360 - Av. Rui Bar-
bosa, 870 — 8.° andar.
COPEIRA - ARRUMADCIRA -
Para cosal estrangeiro, alfabeii-
zada, c- docjinenfos e referên-
císs — Ordenado inicial de 70
mil pôr» pessos com pratica t
com mais de 25 anos dr idade
— Bulhões de Carvalho, 272 —
801, depois dti 11 hora:.

COPEIRA - ARRUMADEIRA - Pre-
cisa-se com referências e boa aoa-
réncía _ Cií 70 OCO. Av. Por-
lugnl, 622 - Urca — Telefone:
2Ó-43SI.

COPEIRO - FAXINEIRO - Pre-
cisn-se com muito príties para
fãmflls de tfafamento. Pedem-se
referências mínimas de 1 ano e
documentos. Paga-se bem. Tra-
Ur na Rua Prof. Abelcrdo Lobo,
74 ~. Lagoa — J. Botânico.

.CASAI AMERICANO i.m <rian-l
cas, procura ampregada para to-
do o jorvito. Av. De.ftm Morai-
ra 992, ap. 101 — Ublon.

COPEIRO - PrKbl-ra:*p«r« •«*
peirsr e arruma/ cj referenciai.
— Tratsr na Av. Epilacio Pessoa
n. 2 010 - Tel. i_>.0623.

EMPREGADA para caiai, tnlra 30
e -40 anos, d« r»sponsabiliuade.
Todo serviço. Exigem-te rafarân-
cias. Ordanado 60 000. TraUr na
Rua Pompeu Loureiro, 120, ap.
602.

COPEIRA - ARRUMADEIRA ei
pratica — Exigcm-ss referencias
— Ord. 60 mll — Telefone ....
A7-MCÍ - R, Júlio de Cactiiho

In. E0 - ap, 101.

COPEIRA ARRUMADEIRA - CrS
60 mil. Çxigbmue ótimas rera-
r.ncias dc cms cie tratamento.
Praia do Flamengo, 244, 12.°
andar, «p. 1201 . ^^^^
DOMÍSTICA - Com referende,
que durma no erprêgc. Ordens-
do 60 mll. Anil» Geribêlui, £0,
ap. 112.

EMPREGADA para todo _ervi;o c!
muita prática de cozinhe, 3 pes-
soas. — Pego referência « do-
cumiínlos. NCrS B0 (Crí 
80 000,00) - 57-5454 - Depois
des l_hí, NSo i agência.

EMPREGADA psra todo tarvico
Rua Barão de Guaratiba, 218,

sp. 302 - Catete.
EMPREGADA - Pe'a todo :er-
viço. Rúa Anita Garibaldi. n. IB

«p. 801.

EMPREGADA - Coz. Arrum. p»q.
família, bom ordenado — ií." Dias
da Rocha, 35. ap. 201 — Telefone
37-5283.

EMPREGADA — P.-eciie-ie pare
serviços domésticos em geral. —
Tratar com referências na Run Be-
rão do Flamengo, 4, ap. 411.

EMPREGADA domíitica p.' Copa-
cabana 3 horas p/.dia c/ refe-
rencias. Bom aalãrio. — Informes
Tel.: 42-6560.

EMPREGADA - Educada para to-
do o serviço de pequena família
estrangeira que saiba cozinhar.
Exigem-s» referencias e os do*
cumentos. Rua Visconde Pirajá
n. 379, ap. 702. — Ipanema.
Entre 8 a 13 horas.

EMPREGADA - Preciia-ie em ap.
d* duas pessoas para copeirar e
mais serviços. Exigem-se referên-
cias,- informações • que durma no
locai. Tratar Av. Vieira -Souto,
294, ap. 201. '

EMPREGADA DOMESTICA. Todo
serviço casal, Pode dormir fora
— Centro Comercial Copacabana
íala 356 — Ord. 60 mil.

EMPREGADA - Preciies. de 1
para ledo o_ serviço. Exigem-ie
referencia*, "rufar R. Xavier da
Silveira n. 115, ep. 301 — Or-
denado CrS 60 CCO.

EMPREGADA - Preciso para «er-
viços domésticos com documentos
— Dormir ro emprego, bom or-
denedo — Tratar na Rus Barão da
Meiquile, 242, Preca ir.tr; Pena.

EMPREGADA — Preciia-H para
todo terviço menos lavar, am
apartamento de cassl sem filhos.
Exigem-se referências. Traiar tel,
37-0989. Rua Barão d* Jaguáribe
n.o 212, ap. 202 - loanem».
EM?SEGADA - Preci!a-ie de 1
para todo o serviço de 3 pessoas.
Rua São Francisco Xavier, 903,
ap. 202.

EMPREGADA par; todo terviço
peq. femítií. Rua Bento Liíboe,
18, ip. 301 - Cetite.

EMPREGADA - Preciia-ia pari
arrumaf t cozinhar para casal.
— Exigem-se referencias — Pagi-
» bem — Rua Prof. Luíi Canta-
nhede n. 80, ap. 101. - La-
ranjeiras.

EMPREGADA — Pr.cita-i. para ca.
¦al — Rua Machado Assis, 73. ap,
301, Iel. 45 .603, Flamengo.

EMPREGADA - Preciso sara Ia.
var e arrumar. Pago bom crda-
nade. Exigem-se carteira « re*
ferencias - Tel. 42-0802. Av».
n'da Salvador de SA n. 182 —
case 18 — Evf_ei_. *Jfc

'EMPREGADA - Preciia-je.
Boliver, 14, ap. 401.
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Estudantes enfrentam guardas armados em reqmm
Goldberg diz que a paz está £
nas mãos do Governo de Hanói

RANCHO

Talpe, Formosa (UPI-JB) —
O Embaixador dos Estados Uni-
dos na ONU, Arthur Goldberg,
que está em visito aos países
asiáticos, de.la.ou ontem em
Taipé que a paz no Vietname
depende inteiramente do Go-
vêrno de Hanói.

— O Vietname do Norte —
acrescentou Goldberg — está
submetido à influência de seus
vizinhos. Mas poderá, se qui-
ser, adotar uma política inde-
pendente que conduza à paz.

De nossa parte, só queremos a
paz no Sudeste da Ásia.

BIRMÂNIA

Goldberg, que chegou ontem
á noite, procedente de Seul, Co-
réia do Sul, disse não estar em
seus planos qualquer visita a
Rangum, Capital da Birmânia,
onde o Secretário-Geral da
ONU, U Thant, .passa as férias.

U Thant deverá, nos próxl-
mos dias, manter contato com
uma delegação norte-vietnami-
ta que chegou à Birmânia. Dês-
ss encontro surgiram rumores
de que Goldberg aproveitaria a
ocasião para também entrar em
contato com os norte-vietnami-
tas, por intermédio de U Thant.

Goldberg afirmou, porém, que
só teve conhecimento da pre- ¦
sença dos norte-vietnamitas na
Birmânia pela leitura dos jor-
nais.

Vietcong disposto a lutar pela China
Tóquio, Washington, Saigon

(UPI-JB) — Os guerrilheiros
da Frente Nacional de Liberta-
ção (Vietcong) estão dispostos
a lutar lado a lado com os com-
batentes do Exército Popular
de Libertação da China, "no
caso de qualquer agressão dos
Estados Unidos à República
Popular Chinesa" — anunciou
ontem a Rádio Hanói, ouvida
em Tóquio..

A emissora acusou esquadrl-
lhas americanas de terem me-
tralhado pesqueiros chineses
diante da costa ocidental da
Ilha de Hainan, no Mar do Sul
da China, causando a morte
de um de seus tripulantes e
ferimentos em três. "Trata-se
— acrescentou — de uma pro-
vocação militar premeditada".

MINAS EM HAIPHONG

Em Washington, fontes da
Casa Branca desmentiram que
o Presidente Johnson tivesse
autorizado — entre as últimas
medidas de ampliação do esfôr-
ço bélico contra o Vietname do
Norte — o lançamento de mi-
nas no porto de Haiphong,

principal desembarcadouro da
ajuda soviética transportada
por mar.

A noticia sobre a autorização
íoi deduzida de comunicado em
que o governo americano con-
firmou, há dois dias, o lança-
mento de minas em diversos
trechos de rios norte-vietnami-
tas, para impedir o tráfego de
embarcações de pequeno calado
que transportariam suprimen-
tos para os guerrilheiros do
Vietname do Sul. O comuni-
cado assegurava que as minas,
lançadas por aviões, não colo-
cariam em perigo as embarca-
ções de grande calado que abas-
tecem o Vietname.do Norte.

Admite-se em Washington
que aumentou muito, nos últi-
mos dias, a pressão sóbre o Pre-
sidente Johnson para que auto-
rize o lançamento de minas na
entrada do pôrtò de Haiphong.
Tanto do Congresso quando do
Pentágono, o Presidente recebe
sugestões cada vez mais insis-
tentes nesse sentido. As mes-
mas fontes, entretanto, afirma-
ram que Johnson não dará a
autorização, pelo menos em fu-
turo próximo.

Em Saigon, o alto-comando
militar americano confirmou
ontem serem de fabricação so-
viética os foguetes de longo al-
cance utilizados na madrugada
de segunda-feira pelo Vietcong,
no ataque â base aérea de Da
Nang.

Das investigações na base e
seus arredores, chegou-se à
conclusão de que o ataque foi
desencadeado com foguetes de
140 milímetros, lançados em
séries de seis a oito, de posições
situadas a cerca de 9,5 quilôme-
tros de distância dos alvos.

Os peritos revelaram, terem
encontrado dois tubos de lança-
mento e numerosos cartuchos.
Os tubos teriam siglas russas."A arma — diz o comunicado
oficial — é um simples tubo de
metal, montado sobre uma base
de madeira e dotado de um
dispositivo simples de elevação
e desvio. É lançada por meio
de eletricidade."

Cerca de 50 desses foguetes
alcançaram a base, destruindo
vários aviões a jato, edifícios
militares e 150 casas da aldeia
próxima de Ap Bo.

Pequim protesta contra escalada
Tóquio (ÜPI-JiB) — A Chi-

na qualificou oititem o bom-
bardeio do Vietqame do Nor-
te pela artilharia norte-ame-
ricana por cima -tia Zona Des-
militarizada de "Binai do am-
pliação da guerm do Vietna-
me", com a finalildade de for-
çar a realização de negocia-
ções de paz.

As acusações chinesas, que
constituem o primeiro comen-
tário de Pequim ¦,sóbre o ca-
nhoneio, iniciado na semana
passada, foram feitas através
do órgão oficial da imprensa,
Diário do Poivo, _ difundidas

¦ pela Agência Nova China.
ESCALADA

"Isto cons titui outra esca-
lada extrem amente séria da

guerra feita pelo Governo
Johnson para ampliar sua
guerra de agressão no Vietna-
me" — afirmaram os chineses.
— "3. ao mesmo tempo mais
uma batalha frenética no seu
beco sem saída de expansão
da guerra."

O Diário do Povo disse que
os Estados Unidos "jamais
deixaram de desenvolver suas
outras táticas de intensificar
sua guerra agressiva", en-
quanto falam em negociações
de paz.

O jornal ressaltou também
que o Secretãrio^norte-ameri-
cano de Defesa "afirmou
francamente que os Estados
Unidos selecionarão novos al-
vos de bombardeio no Vietna-
me do Norte".

"O estrondar dos canhões
em volta da zona desmilita-
rizada no Vietname é apenas
um sinal luminoso, lançado
pelo imperialismo dos Estados
Unidos, para expandir a guer-
ra a uma escala ainda maior",
disse o Governo chinês."O Govêmo Johnson empe-
nhou-se integralmente em le-
var a cabo sua farsa de nego-
ciações de paz, mas falhou —
acrescenta. — Então acelera
sua escalada da guerra e pre-
tende forçar a negociação da
paz através da guerra".

A declaração não faz reíe-
rência à, disposição dos chine-
ses de ajudar Hanói em sua
luta, como acontecia anterior-
mente nos ataque3 à politica
norte-americana.
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Fuzileiros tentam cercar guerrilheiros
Saigon . (T

loiros amei
caram ont
numa praia
gião centra!
Sul, para
contingente
na área di
house VI.

Em pouce
ros, cerca
para seus /

. ram a dese
pois, num
metros ao

ZONA C

jíPI-JB) — Fuzi-
íicianos desembar-
fem, de suprêsa,

das castas da re-
\ do Vietname do
tentar cercar um

de guerrilheiros
6 Operação Deck-

i tempo, os íuzilei-
ds 1 500, voltaram
lanchões e volta-

mbarcar, horas de-
ponto a 25 quilo-
norte do primeiro.

Na Zona de Guerra C.

te a mais 27 guerrilheiros nas¦últimas 2. horas e descobri-
ram outra base de treinamen-
to do Vietcong, dotada de sa-
Ins de aula, salões de reunião,
22 edifícios e 142 fortificações
subterrâneas.

Esquadrilhas de superforta-
lezas B-52 deram grande
apoio a essa e outras opera-
ções terrestres das forças
aliadas. Outros aviões destrui-
ram 50 metros de trincheiras
e túneis na área da Junction
City.

NORTE

próxima ajj fronteira' com o
Camboja, fcjj- forças da Opera-
ção-Junctic n City deram mor-

PVRIF ÍCAÇÃO

Na guerra aérea, jatos dos
porta-aviões do Golfo de Ton-
quim conseguiram, apesar do

mau tempo, atingr dspósitos
de suprimentos na zona des-
militarizada do Paralelo 17 e
um grupo de barcaças que
transportavam supri m entos
para o Sul, navegando a cêr-
ca de 20 quilômetros do Pór-
to de Haiphong.

Na área da Operação-Per-
shing, a cerca de 400 quilo-
metros a nordeste de Saigon,
uma companhia americana de
cavalaria aerotransportada cn-
trou em choque com uma com-
panhia do Vietcong. A bata-
lha, dividida em sucessivas
escaramuças, durou 20 horas
o terminou com os guerrilhei-

__ros.batendo_em_ retirada e dei-
xando atrás de si 18 cadáve-"
res. As baixas americanas fo-
ram qualificadas de leves.

Preso vietcong espera amarrado ti sua vez, em Dia Nang (UPI)

uem nao quer negociar:
Luis Edgar de /Andrade

Editor Internacional

Pouco antes âa trégua âo ano nôvo budista, Ri-
chard Goodwin, itm ex-conselheiro ãe k&nneãy, disse
num programa dé televisão sobre m guerra\ão Vietname
que os Estados Unidos Úãp pareciam promtos a nego-
ciar: "Se Hanói resolvcsie de repente ionizar ao pé âa
letra as propostas de paz do Presidente] Johnson, o
Governo americano se veria numa situação muito em-
baragosa."

Desde o seu famoso discurso de Baltimme, em abril
de 1965, o Presidente Johnson tem dito e repetido infa-
tigàvelmente gue está disposto a negociar 710 Vietname
"sem condição alguma, em qualquer lugar e a qualquer
momento, contanto que os adversários dêem um sinal pú-
blico ou privado ãe sua- vontade de paz.

De dezembro para cá, o Govêmo do Vietname do
Norte ãeu publicamente vários sinais de q-ue deseja en-
trar em conversações com os Estados Unhíos. Nas vés-
peras do Natal, o Primeiro-Ministro Pham Van Dong, em
entrevista ao enviado especial do New York Times, Har-
rison E. Salisbury. afirmou que os seus conhecidos "qua-
tro pontos" não eram uma pré-conâição, mas a base para
as discussões de paz. Até então, todo inundo achava que
os norte-vietnamitas só negociariam se os americanos
primeiro retirassem suas tropas e suas bases do Vietna-
me do Sul. No fim ãe janeiro, o Ministro áas Relações
Exteriores de Hanói, Nguyen Duy Trhnh, áeclarou ao
jornalista australiano Wilfrid Burchett que, se os aviões
norte-americanos não transpusessem mais o Paralelo 17,

Soldados de Formosa queimam tudo o que possa ter vindo da China Popular (UPI)

touring club do brasil
(AVISO AOS ASSOCIADOS)

O Serviço de Assistência Administrativa do Touring Club do Brasil
avisa, por nosso intermédio, aos Srs. Associados, que, a partir de 1 de março,
passará a receber, na Sede e nos Postos-de-Abastecimento, os depósitos pararenovação de licenças de automóveis para o exercício de 1967. Será necessá-
rio a apresentação da licença de 1966 e a prova de quitação para com. o
T.C.B.

as.) Aroldo Marcial Vargas
Chefe do Serviço de Assistência Administrativa

(P

as negociaçdescõfK WasníngionpõServnm começür~ime=
diatamente. Só faltava uma comunicarão oficial à Casa
Branca. Essa comunicação foi feita em Lonâres psio
Primeiro-Ministro Kossiguin, da URSS,, por intermédio
do seu colega britânico Harold Wilson.

Quais foram as reações de Washington a estes sinais
de boa vontade? O Departamento de \Estado os inter-
preiou como uma manobra de propaganda. O Secreta-
rio Dean Rusk passou a exigir com insistência uma re-
ciprocidade por parte de Hanói. O Presidente Johnson
em pessoa declarou que não via "nenhum indicio sério
de que o outro campo esteja ãisjwsto a cessar o com-
bate".

A trégua do ano nôvo buâista não foi prolongada.
Em vez de suspenãer os bombarâeüos, atenâenãp aos
apelos âo Papa, áo General De Gaulle; e dos países do
Terceiro Mundo, que fèz o Presidente Johnson? Deere-
tou mais um passo na escalada: a costa do Vietname
do Norte passou a ser bombarãeaãa. sistematicamente
pelos canhões ãa VII Esquaára e pelos canhões terres-
tres do Vietname âo Sul por sobre u zona desmilitari-
zada do Paralelo 17.

Toda vez que, num ^conflito âês.se gênero, um âos
beligerantes faz tim gesío âe paz, tião falta ão outro
laâo quem o tome como sinal âe fraqueza. O próprio
Johnson âisse anteontem que a pressão para forçar os
Estaáos Uniâos a suspender os bombardeios prova que
os ataques aéreos têm tião êxito. Mas é âlficil entender
o'que o Secretário de Estaão exige como reciprociâaâe.
Só se fôr o seguinte, dizia na semana passaâa um co-
mentarista europeu: para que os bombardeios america-
nos cessem, âanào lugar às conversações âe paz, é pre-
ciso que Hanói faça o mesmo, isto é, que a aviação
7iorte-vietnamita áeixe áe bombarâear Washington e
não continue a matar com napalm as crianças âe Con-
necticut.

Depois âo malogro ão Vietcong em sua última ofen-
siva áas monções, o Pentágono está crente de que com
um aumento dos efetivos americanos e mais cinco anos
áe luta na selva é possivel ganhar a guerra. A Casa
Branca' leva em conta um fato nôvo: a crise interna
da China. O equilíbrio de forças nó Sudeste asiático al-
terou-se porque Pequim deixou de ser um fator na equa-
ção vietnamita. Com o rompimento sino-soviético, Moscou
terá caãa vez mais ãificulâaâe de fornecer material
militar a Hanói. Numa palavra, a paz imeâiata não
interessa ao Presiãente Johnson. Êle poáe esperar até
a campanha sucessória âe 196S.

Estrategicamente, o raciocínio do Peniágono poáe
ser váliâo. Os generais têm eviâentemmte o áireito àe
ver a guerra corno a procura áe uma vitória militar.
Mas não âevem supor que no resto do munâo toâos
crêem que eles são de paz.

Sofia, Praga, Hong-Kong
(UPI-JB) — Três mil estudan-
tes travaram violenta batalha
com guardas vermelhos na Uni-
versidade de Pequim a semana
passada, afirmou ontem em Só-
fia, em despacho de seu corres-
pondente na China, a agência
oficial búlgara BTA.

Segundo o correspondente,
que afirma ter colhido a noti-
cia dos próprios jornais murais
de Pequim, a batalha teve iní-
cio quando os estudantes, ten-
taram expulsar da Universida-
de 500 guardas vermelhos que
a tinham invadido, armados.

EDIFÍCIO TOMADO

Os choques prolongaram-se
por 26 horas, na sexta-feira c
no sábado passado — acrescen-
tou a agência búlgara-

Em outro despacho, também
de Pequim, a BTA afirmou que
dois mil antimaoístas tomaram
O edifício da administração da
Universidade e em seguida sub-
meteram a interrogatório e es-
pancàmento os estudantes das
forças revolucionárias maoístas.

TERROR BRANCO

Em Praga, a agência teheca
CTK anunciou que a província
chinesa de Szechuan foi assola-
da pelo "terror branco" das
forças antimaoístas.

Essas forças ter-se-iam rebç_-
lado em Chengtu, a Capital
provincial, e estariam "levando
sua ideologia às fábricas e es-
.olas".

Segundo a Rádio de Nan-
chang, Capital da província
de Kiangsi, uma das mais im-
portantes zonas produtoras de
arroz de toda a China, os ad-
versários de Mao T.sé-tung de-
ram causa a, sérias desordens
e perturbações no trabalho
agrícola na região.

A emissora, ouvida em Hong-
Kong, informou que os coman-
dantes da região militar de
Kiangsi convocaram reuniões
para a discussão desse proble-
ma em nível local, regional e
provincial.Devido à sabotagem dos
anti-revolucionários e á inílu-
éncia da linha anti-revolucio-
nária, ainda não foi possivel
eliminar todos os maus ele-
mentos. Por êsse motivo, ain-
da persistem muitos problemas
na produção agrícola — prós-
seguiu a emissora.

Os problemas mais sérios
são: não há muito tempo pa-
ra organizar a semeadura da
primavera; o pensamento de
muitos camponeses e revolu-
cionários nâo se concentrou
na produção; a liderança em
muitos lugares está ainda
muito longe de ser eficiente;
as ligações com as massas es-
tão cortadas; a situação não é
clara; e o coniando não é efi-
caz. Em muitos lugares, a res-
ponsabilidade não pertence a
ninguém e não foram feitos
preparativos para o plantio do
algodão e dos cereais.

Pior que isso, porém, é
que elementos antimaoístas
promovem violências no seio
da população e nas comunas
populares e tentam prejudicar
a produção.

A Rádio de Pequim dr/iicou
ontem parte de suas transmis-
soes à recapitulação de acon-
tecimentos ocorridos no início
de fevereiro na Província de
Heilungkiang, na Manchúria:
a retomada de um distrito que
permanecera por três semanas
sob o controle de antimaoístas
que o tomaram em nome do
próprio Mao.

Segundo a transmissão, os
pseudomaoístas assu m iram
o controlo do distrito de Wci
Se Ling a 18 de janeiro e pas-
saram a eliminar os maoístas,
sem tomar conhecimento das
ordens emanadas de esferas
superiores.

Os comandantes milita-
res da região, inteirando-se
desses fatos, ficaram profun-
damente irritados e imediata-
mente responderam ao chama-
mento ao combate formulado
pelo Presidente Mao, em defe-
sa dos revolucionários.

Na manhã de 8 de feverel-
ro, tropas do Exército entra-
ram, armadas, no distrito. Tô-
das as pessoas que se encon-
travam no "quartel-general
unido" reacionário e todos os
conspiradores escondidos atrás
dos bastidores foram então
presos.

Em seguida, revelou a emis-
sora, os elementos antimaoís-
tas acusaram o Exército de in-
terferir do lado errado e pro-
moveram movimentos de resis-
tèncla popular. Mas o Exército
acabou com as manifestações
de força e a campanha de pro-
paganda desses elementos —
concluiu.

Comuna de Xcangai aprova plano de ação
IIong-Kong (UPI-JB) — O

Comitê Provisório (de comuna
Jropular) que assumiu o con-
Itrôle de todos os organismos
.xecutivos, legislativos e judi-
ciais em Xangai reuniu-se a
Semana passada e aprovou um
programa de ação em quatro
.pontos no qual anuncia que a
.tomada do poder não foi o fim
e sim o começo da luta.
_ Segundo a Rádio Pequim, em
íongo boletim ouvido ontem em
Hon-Kong, os próximos meses
serão críticos e apresentarão
novos desafios aos revoluciona-
rios que começaram a implan-
tar a nova ordem em Xan-
gai, a maior cidade da China
(cêrca^ de dez milhões de ha-
bitantes), com o estatuto de
Cidade autônoma.

OS QUATRO PONTOS

Tal como resumido pela Rá-
dio Pequim, o programa de
quatro pontos da Comuna de
Xangai prevê:

1 — Complementaçãodopro-
cesso de tomada do poder, pelo
estabelecimento da controle
efetivo em todos os órgãos e
pela consolidação daa posições
das forçai revolucionárias.

2—Maior esforço para
manter a produção em nivel
de aproveitamento total das
íórças produtivas.

3 — Prisão e punição de to-
dos os adversários de Mao e li-

quidação de tôdas as organi-
zacõos antimaoístas.

4—Expurgo das fileiras
maoístas'pelo processo da "re-
tificação pública" e pelo esta-
belecimento de melhor organi-
zação e maior disciplina.
AS DIRETRIZES

Nas diretrizes para a execu-
ção do programa, o Comitê re-
comendou:

Sempre que necessário, as
forças armadas e as milícias
civis deverão ser empregadas
para a tomada de qualquer ór-
gão e para o estabelecimento
de nova direção.

As novas direções só po-
derão ser investidas mediante
aprovação do Comitê Revolu-
cionário.

O programa de produção
para 19G7, para fábricas e ía-
zendas, deverá ser realizado de
modo a serem cumpridas as
diretivas de Mao sobre prepa-
rativos para a guerra e cala-
midades naturais.

Os intelectuais e outras
pessoas enviadas às fazendas
ai deverão permanecer. Os tra-
balhadores que abandonarem o
trabalho serão punidos.Quem quer que critique o
Presidente Mao, o Ministro da
Defesa Lin Plao e o Comitê
Revolucionário Provisório de
Xangai deve ser punido e es-
magado sem piedade.Tôdas as pessoas quo ins-
tigarem ataques a oíiciais e

unidades cio Exército deverão
ser presas.Tôdas as pessoas que ata-
carem campos de pouso e es-
tações de rádio devem ser pré-
sas como contra-revolucloná-
rios.

Os organismos policiais e
do ministério público e os tri-
buais devem unificar-se e co-
operar intimamente com o
Exército.

No expurgo das organiza-
ções maoístas, "os camadas re-
volucionários não devem ser
tratados como se se tratasse
de inimigos". Não se deve re-
correr à luta violenta, e sim
coexistir.

As organizações revolucio-
nárias devem ser formadas
pelo critério da afinidade de
atividades. Assim, não deve
haver nas organizações de tra-
•balhadores, n e ra ' estudantes,
nem professores, médicos e
pessoas de outras categorias.
As organizações estudantis da.
Guarda Vermelha devem ser
apenas de estudantes, e não da
trabalhadores e camponeses.

As organizações que de-
fendiam a politica do "eco-
nomismo" (prioridade para os
estímulos materiais ao traba-
lho) devem dissolver-se por
sua própria iniciativa. Os mem-
bros dessas organizações po-
dem ser admitidos nas orga-
nizações revolucionárias, ex-
purgados, porém, os maus ele-
mentos.

Austrália quer írente contra Pequim
Canberra (UPI ~ JB1 — O

Ministro do Exterior da Aus-
trália, Paul Hasluek, pediu on-
tem no Parlamento, em discur-
so de definição da politica ex-
terna do governo, um esforço
multinacional de ajuda aos
paísss vizinhos da China, para
que possam resistir a qualquer
ataque chinês, direto ou indi-
reto.

Hasluek, ressalvou, porém
que o Governo australiano cs-
psra no futuro ver a China
"acomodada" na comunidade
internacional. "Mas — acres-

centou — o reconhecimento di.
plomático de Pequim e sua ad-
missão nas Nações Unidas não
são o caminho mais curto para
tal objetivo."

CAPACIDADE DE
RESISTIR

Disse o ministro australiano
que "entre os elementos essen-
ciais para a acomodação da
China estão a permanente dis-
posição e capacidade de seus
vizinhos para a resistência a
qualquer ataque, direto ou in-

direto, o que só será possivel
caso seus esforços individuais
sejam suplementados por acôr-
cios coletivos com outros pai-
ses".

O problema da China —
prosseguiu Hasluek — não é
isolado; é parte do problema
maior da segurança e do de-
senvolvimento de toda a re-
gião. A ajuda aos países vizi-
nhes da China poderia contri-
buir a longo prazo para a so-
lução de alguns problemas que
a China oferece hoje à comu-
nidade internacional.

UKSS nâo cre em glleira-mmieiitc-
Genebra (UPI-JB) — Fon-

tes soviéticas credenciadas não
acreditam num confronto mi-
litar com a China Popular den-
tro dos próximos cinco a dez
anos. Contudo, em meados da
década de 80, admitem aque-
las fontes, a situação poderá
mudar drasticamente.

Nesta época acredita-se que
a China já terá adquirido po-
tencialidade nuclear, inclusive
mísseis balísticos de longo e
médio alcances, que poderia
ameaçar a União Soviética.

Os soviéticos são muito sen-
síveis ao problema de um pos-
sível choque armado com seu
aliado de outrora. O problema
chinês está sendo evitado com
muita cautela na Conferência
de D e s a r m a m e n to, onde a
União Soviética negocia com os
Estados Unidos e a Grã-Breta-
nha, um tratado para evitar a
dissiminaçâo de armas nuclea-
res.

O risco de um ataque chi-
nês aos soviéticos nos terri-
tórios do extremo leste é con-
siderado muito pequeno pelos
dirigentes do Kremlin.

Pequim, embora se pronun-
cie com violência, é considera-
tio suficientemente realista pa-
ra que não tente fustigar o po-
deroso exército soviético e seu
grande arsenal atômico nd fu-
turo imediato.

Mas o que acontecerá dentro
de alguns anos, quando a Chi-
ria tiver desenvolvido suas pró-
prias armas e veículos nuclea-
res, isso é outro problema. Há
indicações seguros de que o
Governo soviético não está de-
satento ao problema. Muito
pelo contrário, seus técnicos e
dirigentes o estão consideran-
do sob o ângulo realista.

Pequim já tem um pequeno
estoque de bombas atômicas e
está desenvolvendo mísseis ba-
lísticos. Recentemente, o Go-
vêrno chinês declarou possuir
mísseis. Mas se isso fôr ver-
dade, estes mísseis devem ser
de pequeno alcance.

As melhores estimativas su-
gerem que a China Popular te-
rá mísseis balísticos de alcance

médio dentro dos próximos cin-
co anos e mísseis interconti-
nentais no meado da década: de
80. Se êste calendário estiver
correto, os mísseis da China
Popular terão capacidade para
chegar às regiões do extremo
leste da União Soviética e al-
gumas dê suas indústrias vi-
tais na Sibéria, no início da
década de 80, e atingir Moscou,
cinco anos depois.

Há razões para que acredite-
. mos que o Kremlin não dese-
\ ja correr riscos e está consi-

derando esta possibilidade —
quando não esta probabilidade
— seriamente.

Pequim tem usado uma lin-
guagem muito forte e ameaça-
dora, nas últimas semanas,
contra a União Soviética. Até
agora, estas tiradas estão ape-
nas irritando os dirigentes so-
viéticos. Mas, como a hosti-
lidade está crescendo, o arse-
nal atômico de Pequim se mui-
tiplica e o conflito sino-sovié-
tico prossegue, Moscou, segun-
do indicam as aparências, está
planejando por antecipação.

Os soviéticos estão reforçan-
do suas fronteiras orientais
com a China Popular, e êste
trabalho ainda prosseguirá por
muito tempo. Sua frota sub-
marina nuclear no Extremo
Oriente também está sendo re-
forçada.

No momento, os soviéticos es-
tão mais preocupados com a
possivel üífiltração em massa

de guardas vermelhos inquietos
do que com qualquer ação mi-
litar frontal na ái'ea em que
Pequim reclama trechos consi-
deráveis do território soviético.

Além das várias divisões que
a União Soviética deslocou da
Ásia Central para o Extremo
Oriente, ela também reforçou
a.s medidas de segurança ao
longo de suas fronteiras orien»
tais.

No mês passado, vlrtualmen-
te todos os dirigentes soviéti-
cos visitaram as diversas re-
giões do país para informar ao
povo quanto ao presente esta-
do da hostilidade sino-soviétl-
ca e adverti-los direta ou im-
pllcitamente contra os perigos
vindouros.

Moscou, que prestou apoio
ostensivo aos adversários de
Mao Tsé-tung, não espera que
qualquer mudança importante
nas relações sino-soviéticas pos-
sa ser levada a cabo pelos su-
cessores do atual dirigente má-
ximo dos chineses. Aqueles que
Mao ataca como revisionistas
são os mais radicais adversa-
rios do regime soviético.

Por êsse motivo é que Mos-
cou não está contando com
qualquer mudança prematura
na política de Pequim e, ao
invés disso, procura mudar sua
estratégia, como é prova evi-
dente sua disposição em con-
cluir um pacto de não proll-
feração com Estados Unidos,
apesar da guerra do Vietname.
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Castelo aproveita prazo e assina 2 decretos-leis
Brusilia (Sucursal) — O Pre-

sidente Castelo Branco enviou
ontem à Imprensa Nacional,
último dia para legislar sobre
matéria ordinária, os textos do
22 novos decretos-leis, entre os
quais o que estabelece normas
para a adaptação das Consti-
fruições dos Estados à Consti-
tuição Federal, de acordo com
o que estabelece o Ato Institu-
cional _.° 4.

Entre esses decretos-leis está,
o que altera a Lei de Imprensa
para permitir que estrangeiros
editem revista„ técnicas, ar.tís-
ticas e científicas no Pais c o
que regula a incidência do Im-
posto sóbre Circulação de Mer-
cadorios sobre as combustíveis
derivados do petróleo.
ENERGIA ELÉTRICA

O Decreto-lei 198, divulgado
ontem no Palácio do Planalto,
autoriza a abertura do crédi-
to especial da NCrS 4 milhões
(quatro bilhões de cruzeiros
antigos) em lavor do Ministé-
rio dns Minas e Energia, pava
investimentos no setor de ener-
gia elétrica, de acordo com
convênios celebrados com enti-
dades públicas e privadas.
RESPONSABILIDADE

Os crimes de responsabilida-
cle dos Prefeitos e vereadores
municipais estão agora defini-
dos pelo Decreto-lei 201. outro
da série assinada nas últimas
horas pelo Presidente Castelo
Branco.

Diz o Artigo 1.° do decreto-
lei que "são crimes de res-
ponsabilidade dos prefeitos mu-
nicipais, sujeitos no julgamen-
to do Poder Judiciário, inde-
pendentemente do pronuncia-
mento da Câmara dos Verea-
dores:

— Apropriar-se de bens ou
rendas públicas, ou desviá-los
Em proveito próprio ou alheio;

II — Utilizar-se indevida-
mente, em proveito próprio ou
alheio, de bens, rendas ou ser-
viços públicos;

III — Desviar, ou aplicar in-
devidamente, rendas ou ver-
bas públicas;

IV — Empregar subvenções,
auxílios, empréstimos ou re-
cursos de qualquer natureza,
em. desacordo com os planos ou
programas a que se destinam;

— Ordenar ou efetuar des-
pesas não autorizadas por lei,
ou realizá-las em desacordo
com as normas financeiras
pertinentes:

VI — Deixar de prestar con-
tas anuais da administração
financeira do município à Cá-
mara de Vereadores, ou tio ór-
gão que a Constituição do Es-
iado indicar, nos prazos e con-
dições estabelecidos;

VII — Deixar de prestar con-
tas, no devido tempo, ao ór-
gão competente, da aplicação
de recursos, empréstimos sub-
venções ou auxílios internos ou
externos, recebidas a qualquer
título:

VIII — Contrair empréstimo,
emitir apólices, ou obrigar o
município por títulos de cré-
dito, sem autorização da Cã-
mara, ou em desacordo com a
lei; ,

IX — Conceder empréstimos,
auxílios ou subvenções sem au-
torização da Câmara, ou em
desacordo com a lei;

— Alienar ou onerar bens
imóveis, ou rendas municipais,
sem autorização da Câmara, ou
em desacordo com a lei;

XI — Adquirir bens, ou rea-
lizar serviços e obras, sem con-
corrência ou coleta de preços,
nos casos exigidos em lei;

XII — Antecipar ou inverter
a ordem de pagamento a cre-
dores do município, sem van-
tagem para o erário;

XIII — Nomear, admitir ou
designar servidor, contra ex-
pressa disposição de lei;

XIV — Negar execução a lei
federal, estadual ou municipal,
ou deixar de cumprir ordem
judicial, sem dar o motivo da
recusa ou da impossibilidade,
por escrito, ã autoridade com-
petente;

XV — Deixar de fornecer
certidões de atos ou contratos
nrnnieipnfe;—dent**.—do—p___a-

¦XI.

\ \

Decreto-Lei 201 define
ainda os crimes de natureza po—
lítico-administrativa dos pre-.
feitos, que serão julgados pela
Câmara de Vereadores e puni-
veis com a cassação dó man-
dato:

— Impedir o funcionamen-
to regular da Câmara;

II — Impedir o exame de li-
vros, folhas de pagamento e de-
mais documentos que devam
constar dos arquivos da Pre-
feitura, bem como a verifica-
ção de obras e serviços muni-
cipais, por comissão de investi-
gação da Câmara ou auditoria,
regularmente instituída;

III — Desatender, sem moti-
vo justo, as convocações ou os
pedidos de informações da Cã-
mara, quando feitos a tempo o
em forma regular;

IV — Retardar a publicação
ou deixar rte publicar a.s leis
e atos sujeitos a essa formali-
dade;

— Deixar de apresentar na
Câmara, no devido tempo, em
forma regular, a proposta or-
çamentária;

VI — D.scumprir o Orça-
mento aprovado para o exerci-
cio financeiro:

VII — Praticar, contra ex-
pressa disposição de lei, ato de
.sua competência ou omitir-se
na sua prática;

VIII — Omitir-se ou negli-
genciftr na defesa de bens, ren-
das, dereitos ou interesses do
Municipios, sujeitos à adminis-
tração da Prefeitura;

IX — Ausentar-se do muni-
cípio, por tempo superior ao
permitido em lei, ou afastar-se
da Prefeitura, sem autorização
da Câmara dos Vereadores;

— Proceder de modo ín-
compatível com a dignidade e
o decoro do cargo.
DENUNCIA FRANQUEADA

Mediante exposição de fatos
e indicação de provas ao Pre-
sidente da Câmara de Verea-
dores, qualquer eleitor — se-
gundo o decreto — poderá de-
nunciav as infrações político-
aci ministrativas cometidas pe-
lo Prefeito. A partir do rece-
bimento da denúncia, com a
constituição de uma comissão
de três membros para instruir
o processo, a Câmara de Verea-
dores chegará então, depois de
feita a defesa do Prefeito, its
vocações nominais — tantas
quantos sejam os crimes de-
munciados — para decidir sobre
a condenação do acusado pelo
voto de dois terços de seus
membros- Todo o processo de-
verá estar concluído dentro do
prazo de 90 dias, contado a pav-
tir da notificação do Prefeito
acusado. Decorrido êsse prazo
o processo será arquivado, sem
prejuízo de nova denúncia que
venha a ser apresentada.
EXTINÇÃO DE MANDATO

No seu Artigo 6.°, o decreto-
lei 201 especifica as hipóteses
de extinção dos mandatos dos
prefeitos: 1 — falecimento, re-
núncia por escrito, cassação dos
direitos políticos ou condenação
por crimes funcional ou eleito-
ral; 2 — deixar de tomar pos-
se, sem motivo justo dentro do
prazo estabelecido por lei; 3 —
incidência nos impedimentos
para o exercício do cargo e não
desincompatibilização até a
posse.
CASSAÇÃO DE
VEREADORES

Em relação aos vereadores,
são as seguintes as infrações
relacionadas pelo decreto que
devem ser punidas com a cas-
sação do mandato:

— utilização do mandato
para a prática de atos de cor-
xupção ou de improbidade ad-
ministrativa:

— fixação de residência ío-
ra do município;

— procedimento incompa-
tivel com a dignidade da Cã-
mara ou íalta de decoro na
conduta pública.

Ao Pre.sidente da Câmara ca-
be afastar o vereador de suas
funções desde o recebimento da
denúncia pela maioria absolu-
ta dos membros da Casa.

Além das hipóteses de extin-

1

estabelecido em lei.
PENAS

Para os crimes de apropria-
ção dos dinheiros públicos, pre-
vê o decreto a pena de reclu-
são de 2 a 12 anos, sendo to-
dos os demais crimes relacio-
nados dos itens III a XV pu-
nldos com pena de detenção
de trés meses a três anos. A
condenação definitiva em qual-
quer dos crimes relacionados
importa automaticamente —
segundo êsse decreto — na per-
da do cargo e na inabilitação,
pelo prazo de cinco anos, para

exercício de cargo ou iun-
ção pública por meio de elei-
ção ou nomeação.
PROCESSO

Em relação ao processo pe-
nal ordinário, o processo dos
crimes de responsabilidade dos
prefeitos municipais guarda
apenas as seguintes diferenças:

— Antes de receber a de-
núncia, o Juiz singular orde-
nará a notificação do acusado
para apresentar defesa prévia
no prazo de cinco dias. Se o
acusado não íôr encontrado,
será nomeado um defensor a
quem caberá apresentar a de-
fesa; 2 — Ao receber a de-
núncia, o Juiz decidirá sóbre
a prisão preventiva do acusa-
do, se se tratar de apropriação
de dinheiros públicos, e sóbre
o seu afastamento do cargo
durante a instrução criminal
em qualquer dos deiiw.s cri-
mes; 3 — Do despacho do Juiz
cabe recurso para o Tribunal
competente dentro do prazo de
cinco dias e êsse recurso terá
efeito susp.nsivo.

Os órgãos federais, estaduais
ou ' municipais interessados na
apuração da responsabilidade
do Prefeito podem atuar em
qualquer fase do processo como
assistentes da acusação. No ca-
so das providências para a
abertura do inquérito policial
ou Instaurada* da açio penal
não serem atendidas, poderão
ser requeridas ao Procurador-
Geral da República..

ção de mandato previstas para
os prefeitos, mais uma foi
acrescentada em relação aos
vereadores:"Deixar de comparecer, sem
estar licenciado, a cinco sessões
ordinárias consecutivas ou a
três sessões extraordinárias
convocadas pelo Prefeito para
apreciação Üe matéria urgen-
te".
SALDOS DO GTB

Segundo disposição do De-
creto-Lei 202, também divulga-
do ontem no Planalto, os sal-
dos de verbas orçamentárias
distribuídas ao Grupo de Tra-
balho cle Brasília serão agora
incorporados ao Funcio Habi-
tacional de Brasília, para ln-
crementar a construção de uni-
dades residenciais destinadas a
servidores públicos na Capital.
AEROCLUBES

Outro Decreto-Lei n.° 205 —
regulamentou a organização, o
funcionamento e a extinção de
aeroclubes em todo o Pais. De
acordo com suas disposições, os
aeroclubes são considerados de
utilidade pública; só podem
funcionar mediante autoriza-
ção do Ministro da Aeronáutl-
ca; terão o nome das respecti-
vas cidades onde tiverem loca-
lizadas as suas sedes (a exce-
ção dos das Capitais, que te-
rão o nome do respectivo Es-
tado e não podem ter seus ae-
ródromos distantes entre si,
menos de 100 quilômetros.

O desvirtuamento do objeti-
vo principal, a redução sensí-
vel das atividades aéreas ou
qualquer outro motivo que po-
nha em risco o patrimônio da
cidade ou a segurança dos as-
sociados, são motivos bastantes
para que o Ministério da Ae-
ronáutica, a qualquer tempo,
casse a autorização de funcio-
namento do aeroclubc e inter-
venha na sua organização, as-
sumindo sua administração.
ICM SOBRE
COMBUSTÍVEIS

A partir de 1 de abril pró-
ximo — segundo determina o

Decreto-Lei 208 — as emprê-
sas distribuidoras de refina-
dos de petróleo deverão reco-
lher o Imposto de Circulação
de Mercadorias correspondei.-
te às suas vendas, e inciden-
te sobre a gasolina automoti-
va dos tipos A e B, o óleo Die-
sei e os óleos lubrificantes, de
consumo em veículos rodovia-
rios. O ICM será assim cobra-

.dô através de alíquotas espe-
cíflcas introduzidas cm seus
preços de venda pelo Conse-
lho Nacional do Petróleo. Tais
alíquotas serão fixadas com
base na aplicação do percen-
tual de 10,5% sóbre o menor
preço de venda ao revendedor,
estabelecido ainda pelo CNP.
O ICM não incidirá sobre as
compras de óleo Diesel que
não se destinem a consumo
rodoviário realizadas pelas es-
tradas de íerro. companhias
de navegação, usinas tenne-
elétricas, pelo Ministério da
Marinha e empresas legal-
mente organizadas com o cb-
jetivo social exclusivo de ati-
vidade industrial.

fis.se Decreto-Lei altera tam-
têm o sistema de distribuição
da receita resultante do Impôs-
to Ünico sóbre Combustíveis e
Lubrificantes, dispondo quo
60% pertencem à União, 32..
aos Estados e 8'.. aos munici-
pios. A parcela do Estado e mu-
nicípios referentes ao Fundo
Rodoviário Nacional será dis-
tribuída da seguinte forma;
9% proporcionalmente ao con-
sumo; 29% proporcionalmente
à área; 53% proixtrcionalmen-
te à população; 5% proppreio-
malmente ã produção de refi-
nados; 

'4% 
proporcionalmente

à produção de óleo cru. Sob
o mesmo critério, aos munici-
pios em cada Estado será des-
tinada a parcela de 20% do
total do ICM incidente sobra
combustíveis.
SANGUE SOB CONTROLE

O Decreto-Lei 211, outro da
série divulgada ontem pela Prc-
sidência da República, torna
obrigatório o registro dos ór-
gãos públicos, entidades priva-
das e profissionais médicos que' exercem atividades hemote-
i-ápicas (tratamento de sangue)
junto à Comissão Nacional de
Hemoterapia do Ministério da
Saúde. Com base nesses re-
gistros, a Comissão Nacional de
Hemoterapia manterá cadas-
tros atualizados sobre todas as
entidades e profissionais dedi-
cados ao tratamento de san-
gue, podendo, inclusive, pelo
voto da maioria de seus mem-
bros, suspender ou cancelar re-
gistvos quando verificar que tais
entidades ou profissionais vêm
exercendo Irregularmente suas
atividades.
CRÉDITO PRORROGADO

O Crédito de NCrS 400 mil
(quatrocentos milhões de cru-
zeiros antigos) aberto pela Lei
4793165 em favor do Ministé-
rio da Marinha pava atender
ft despesas com reparo de na-

... vlos, teve sua. vigência provro-
gada por mais um ano pelo
Decreto-Lei 214. Sua vigência
se encerra em 31 dé dezembro
próximo.
JUSTIÇA MILITAR

Pelo Decreto-lei 215, alte-
rando dispositivos do Código
da Justiça Militar, o Superior
Tribunal Militar teve sua com-
potência ampliada para remo-
ver, a pedido, de uma para ou-
tra Auditoria da mesma en-
trância, auditores, advogados-
de-ofício e respectivos substi-
tutos, bem como para deiermi-
nar. por motivo dc interesse
público, em escrltinio secreto,
pelo voto de 2/3 dos Ministros
efetivos, a remoção ou dispo-
nibilidade dos auditores, sen-
do-lhes, no entanto, assegura-
da. defesa.

Êsse decreto-lei determina
ainda que os substitutos do
Auditor e advogado-cle-ofício
atualmente com êstibilidade
assegurada e vencimentos inte-
grais passam a ter exercício
efetivo nas respectivas oudito-
rias, sendo de sua competência
assumir o pleno exercício do
cargo, quando vago, bem como
nos períodos de férias e licen-"
ça do Auditor titular e nas
suas faltas e impedidos; e ain-
da assumir, por designação do
Auditor, em processos da com-
petência dos Conselhos Perma-
nentes até o íinal do julga-
mento.

à sua manutenção e desenvolvi-
mento" — è&se Código trata
detalhadamente do processo de
registro dos produtos alimen-
tares, inclusive os importados,
como requisito imprescindível á
sua exposição e venda e ao seu
consumo. Dêsse registro obri-
ga tório só são excluídas as ma-
térins-primas alimentares —
"toda substância que, para ser
utilizada, precisa sofrer nicdiíi-
cações de ordem física, quimi-
ca ou orgânica" — e os alimen-
tos ln naitúrã.

Considerando nocivos à saú-
de ou, por qualquer motivo, im-
prestáveis para ingestão, ali-
mentes apreendidas pelas auto-
ridades do Ministério da Saúde
deverão ser destruídos no prazo
de 20 dias.

O Código trata ainda, com
detalhes, dd problema da rotu-
lagem de alimentos, determi-
nando que os rótulos devem
mencionar nome ou marca do
alimente, qualidade, natureza e
tipo, n o m e do fabricante ou
produtor:, sede da fábrica ou lo-
cal de produção e número do
rsgistro no órgão competente.
Os rótulos de alimentos avtifi-
ciais deverão conter a expres-
são artificial inscrita de forma
perfeitamente visível e legível.

PENALIDADES
De acordo com o nôvo Códi-

go, constituem infrações passi-
veis de multas que variam de
uma a 10 vezes o maior salário
mínimo vigente:

1 — Fabricar, manipular, dis-
trlbuir, transportar e expor à
venda e ao consumo alimentos
impróprios para o consumo; 2
— Atribuir a alimento, em pu-
blicidade, qualidade terapêuti-
cas e nutrientes superiores às
que realmente possuir; 3 —Fa-
zer afirmação falsa, negar ou
calar a verdade à autoridade
fiscalizadera a respeito .de ali-
mentos: 4 — Entregar a con-
sumo, desviar, alterar ou subs-
tituir, total ou parcialmente,
alimento interditado e especifi-
cado em termo de responsabili-
dade. ,

NOVA COMISSÃO
No seu capítulo final, o De-

creto-Lei n.° 209 institui a Co-
missão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos, que
funcionará junto ao Departa-
mento Nacional de Saúde, co-
mo órgão de assessoramento.
ABASTECIMENTO
DE TRIGO

CONSTITUIÇÕES
ESTADUAIS

Até 1 de abril próximo, os
Governadores dos Estados de-
verão encaminhar às respecti-
vas Assembléias Legislativas o
projeto de adaptação da Cons-
tituição. Federal promulgada a
24 de janeiro passado, segundo
determina o Decreto-lei 216,
ontem divulgado no Palácio do
Planalto.

Êsse decreto, que é fundado
em "razões de segurança na-
cional", diz que à tramitação
dos projetos de adaptação das
Constituições estaduais se
aplicam as mesmas normas e
prazos estabelecidos pelo Ato
Institucional N.° 4 para a ela-
boração da Constituição Fede-
ral. Dentro de 60 dias a partir
da promulgação de nova Cons-
tituição Estadual, o governador
poderá representar junto ao
Supremo Tribunal Federal, por
intermédio do Procurador-Ge-
ral da República,, sóbre a
constitucionalidade de dispo-
sições que excedam ao objeto
da adaptação. Tal representa-
çáo terá efeito suspensivo
quanto à vigência das disposi-
ções impugnadas.
CÓDIGO DE ALIMENTOS

Com 58 artigos, distribuídos
cm sete capitules, o Decreto-
Lei n.° 209 — o mais extenso
da série divulgada ontem em
Brasilia — institui o Código
Brasileiro de Alimentas, desti-
nado a regular o problema da
produção e distribuição de ali-
mentos em todo o território na-
cional. Depois de definir o que
é entendido pela designação de
alimento — "tôda substánci»
ou mistura de substância desti-
nada a fornecer ao organismo
humano os elementos normais

O Decreto-Lei 210 estabeie-
ce normas para o abasteci-
mento de trigo no País, deter-
minando que êlo deverá ser
íeito prioritariamente com o
cereal de produção nacional'e
complementado com trigo es-
trangeiro, cuja cota de impor-
tação será fixada anualmente
pela SUNAB.

O trigo nacional será adqui-
rtáo pelo Governo federal
através do Banco cio Brasil,
segundo normas de comercia-
lização traçadas pela SUNAB,
contando com absoluta priori-
dade de transportes em todas
os empresas federais, esta-
duais e municipais.

Diz o decreto que a progra-
mação dos embarques de tri-
go estrangeiro será íeito pela
Carteiva de Comércio Exte-
rior do Banco do Brasil, ouvi-
da a SUNAB, a Comissão de
Marinha Mercante e o Minis-
tério da Viação. Dentro de
oito dias depois de chagada
do navio ao porto dc desenr-
ga. os moinhos terão de pagar
a parcela de trigo que lhes fòr
rateada cm cada carregamen-
to. sob pena de ter deduzida
essa parcela na sua cota
anual.

Para efeito de distribuição
de trigo, delimita oito zonas
mo Pais, ficando a Guanabara
e o Estado do Rio compreen-
diclos na Zona 5.

No seu Artigo 15, o Deereto-
lei determina que a SUNAB
promoverá a aferição da capa-
cidade real de moagem de to-
dos os moinhos localizados no
País. Depois dessa revisão, a
SUNAB fixará' o percentual
em que considerará liberada
parte do equipamento indus-
trial ocioso dos moinhos, de tal
modo que essa liberação não
Importe cm reduzir a capaci-
dade real de moagem do pai'-
que moageiro nacional a nl-
vel inferior a 5 milhões de to-
meladas métricas de trigo
anuais.

As máquinas liberadas serão
consideradas definitivamente
desvinculadas da indústria tri-
tícea, excetuando apenas aque-
Ias necessárias à recomposi-
ção das instalações industriais
de moinhos.

Mediante prévia autorização
da SUNAB serão permitidos
desmembramentos, Incorpora-
ções e transferências de moi-
nhos. Para os desmembramen-
tos, no entanto, prevalece a
exigência de que as duas par-
tes, a desmembrada e a re-
manescente, possuam Isolada-
mente capacidade de moagem
superior a 30 toneladas diárias.

— Suspensão do forneci-
mento de trigo, no caso dc in-
fração às normas dc comercia-
lização e industrialização;

— Cancelamento de regis-
tro nos moinhos que se apro-
priarem indevidamente de tri-
go pertencente ao Governo íe-
deral ou que permanecerem
Inativos por mais de 12 meses.

AMPLIAÇÃO DO DNS

Pelo Decreto-lei 213, o De-
partamento Nacional de Salário
teve sua competência e o seu
quadro tíe pessoal ampliado pa-
ra promover levantamentos pe-
riódicos do custo cle vida ne-
cessários à fixação dos niveis
mínimos ou básicos de salário
para es diferentes regiões do
País.

Por íôrça dôsse decreto-lei,
a elaboração dos índices de
custo de vida no País passou
a ser de competência exclusi-
va do DNS na área do Govêr-
no federal. Tais Índices deve-
rão ser revistos em períodos
não superiores a trés anos, a
partir de janeiro de 1968,
mantendo o departamento
pesquisas permanentes sobre
os hábitos de consumo da po-
pulação.

Para atender a essas novas
atribuições, o decreto-lei criou
no DNS 277 novos cargos,
além de dois de Diretor de Di-
visão com vencimentos de ..
NCrS 638 mensais (seiscentos
e trinta e oito mll cruzeiros
antigos).
SEGURANÇA SANITÁRIA

Outro decreto-lei baixado
ontem pelo Presidente Caste-
lo Branco atribuiu podêres ao
Ministério da Saúde para in-
terditar e apreender alimen-
tos ou bebidas em geral quan-
do julgue de interesse da sau-
de pública ou da higiene da
alimentação.

Segundo êsse decreto, de
agora em diante, os detergen-
tes só poderão ser expostos a
venda em vasilhames patentea-
dos ou em cuja superfície ha-
ja inscrito, indelèvelmente, a
seguinte expressão: "Vasilha-
me de uso proibido para bebi-
da ou medicamento".

APARTAMENTOS DE
BRASÍLIA

Contra pagamento em Obri-
Rações do Tesouro Nacional, o
Poder Executivo desapropriará
os imóveis residenciais cons-
truidos pelo Banco do Brasil,
em Brasilia, atualmente ocupa-
dos por terceiros não funcio-
nários do Banco. Essa deter-
mínaçáo está contida num de-
creto-lei que prevê também a
venda daqueles Imóveis (em
sua totalidade edifícios de
apartamentosl aos atuais
ocupantes, depois de examina-
da pelo Grupo de Trabalho de
Brasília a conveniência dessa
transação em vista da situa-
Ção atual de cada um deles na
entidade a que esteja vincula-'do e sua importância no pio-
cecso cle mudança da-Capital.

O decreto-lei atribui ex-
pressamente à Mesa da Cama-
ra dos Deputados a adminis-
tração e destina çáo de um bio-
co inteiro de apartamentos na
Superquadra 114.

INDUSTRIA E COMÉRCIO

ARMAZENAGEM
Pelo texto üo Artigo 20 dês-

se decreto-lei, os moinhos es-
tão obrigados a possuir silo ou
armazém para a guarda de tri-
go com dimensões correspon-
dentes a 20 vezes a capacida-
de diária de moagem. Para
melhorar e facilitar as condi-
ções de descarga e armazena-
mento, os moinhos poderão
construir, inclusive em condo-
inínlo ou sob forma de socle-
aade anônima, silos nos portos
ou no interior, em locais quo
atendam aos interesses do
abastecimento. A obrigatorieda-
tíe de manutenção de silos e
armazéns é dispensada para os
moinhos com capacidade de
moagem Inferior a 50 tonela-
das diárias.

PENALIDADES

Além das sanções previstas
na legislação cm viger, o Dc-
creto-lel 210 estabeleça ainda
sanções próprias para os moi-
nhos que transgredirem suas
normas:

Na área do Ministério da
Indústria e do Comércio, o
Presidente da República assi-
nou quatro decretos-leis, cn-
tre os quais o que privatiza os
seguros de acidentes do tra-
balho, permitindo, porém, ao
Instituto Nacional da Previ-
dência Social operar no ramo
em regime de concorrência
com as sociedades segurado-
ras.

O terceiro ato autoriza a
organização de uma sociedade
por ações destinada a restau-
rar o funcionamento da usina
cle propriedade cia Mineração
Geral do Brasil (Grupo Ja-
fet), em regime de concorda-
ta há mais de 20 meses. O
quarto decreto dispõe sobre
normas processuais relaciona-
das com a liquidação de socie-"dades 

seguratlõrãsT

SEGUROS
O seguro de acidentes do

trabalho é um seguro privado,
integrando-se no sistema cria-
do pelo Decreto-lei n.° 73 (es-
tabelece o Sistema Nacional
de Seguros Privados, cria o
Conselho Nacional de Seguros
e a Superintendência de Se-
guros Privados, segundo
consta do Art. 3." do Decre-
to-lei ontem assinado pelo
Presidente Castelo Branco e
que íoi justificado em exposi-
ção de motivos assinada pelo
Ministro Paulo Egídio.

O parágrafo primeiro désss
mesmo artigo, porém, estabe-
lece que o Instituto Nacional
da Previdência Social poderá
operar o seguro contra os ris-
cos de acidentes do trabalho,
em regime de concorrência
com as sociedades segurado-
ras, determinando o parágra-
ío segundo que "é condição
para as operações de que tra-
ta êste Artigo, subordinar-se
ao regime de autorização, nor-
mas té:nic_s, tarifas e íiscali-
zação estabelecido para as so-
ciedades seguradoras".

O Art. 33 do mesmo Decre-
to-lei permite às sociedades
seguradoras que já vinham
operando em seguro dc aci-
dentes do trabalho continuar
a fazê-lo independentemente
de autorização, estabelecendo
o Art. 34 o prazo de 335 dias
para que o Instituto Nacional
da Previdência Social adapte
as carteiras de seguros de aci-
dente do trabalho dos extintos
IAPs ao regime tío Sistema
Nacional de Seguros.

Estabelece, ainda, que o ris-
co de acidente do trabalho é
de responsabilidade do empre-
gador, o qual fica obrigado a
manter seguro que lhe dê co-
bertura, e esclarece que "o pa-
gamento da.s indenizações do
seguro de acidentes do traba-
lho não exclui as benefícios
que o Instituto Nacional da
Previdência Social concede aos
acidentados, seus associadas,
dentro do« planos normais".

O mesmo ato define o que
seja acidente do trabalho e
determina que a indenização a
ser paga pela ocorrência dês-
ser acidentes será calculada se-
gundo suns conseqüências, es-
tipulando ns fórmulas a terem
obedecidas para o cálculo.

O Artifro 22 determina que"será aplicada multa de até
NCrS 20 000. vinte milhões de
cruzeiros antigos) ao.s empre-
gadores que n ã o segurarem
.^eus empregados contra as ris-
cos de acidentes do trabalho.

As normas complementares
ao já referido Decreto-Lei se-
rão expedidas pelo Conselho
Nacional dc Seguros Privados.

O regime da obrigatoriedade
do seguro de acidentes do tra-
balho é extensivo aos órgãos
da administração direta, indi-
reta e das sociedades de eco-
nomia mista, sejam federais,
estaduais ou municipais.

ESCRITURAÇÃO
Por outro Decreto-Lei, igual-

mente justificado pelo Minis-
tro Paulo Egídio, o Presidente
da República estabeleecu a au-
tenticação mecânica dos livres
cie escrituração das operações
mercantis, eliminando a ru-
b r i c a, elemento considerado
arcaico, rudimentar, deficiente
c insatisfatório no movimento
comercial de 1850.

O Decreto-Lei institui um
nôvo procedimento adequado
às necessidades atuais do de-
senvolvimento comercial do
País, cuja velocidade reclama
providências necessárias ao rá-
pido registro, sobretudo porquo
elevado número de emprega-
dos é absorvido na rubrica dos
livros, quando podem ser úteis
em outras tarefas. Desta for-
ma, a autenticação proposta
pelo Ministro da Indústria e
do Comércio consiste na ado-
ção de selo e íio metálico, o
que implicará, naturalmente,
a adoção cie instrumentos' —
máquina de fechar .-êlo — e
do material a ser aplicado.

MINERAÇÃO
Em outro Decreto-Lei foi o

Poder Executivo autorizado a
organizar uma sociedade por
ações, com sede e foro na Ci-
dade de São Paulo, destinada
a restaurar o funcionamento
da usina de propriedade da
Mineração Geral do Brasil
Ltda. sob o nome de Compa-
nhia Siderúrgica de Mogi das
Cruzes — COSIM.

A nova anprêsa — segundo
ainda o Decreto-Lei — íc-rniu-
lará programas de investimen-
to complementares destinado a
asseg u r a r rentabilidade eco-
nômica que enseje a partici-
pação da iniciativa privada e
deverá, em 12 meses, pôr a
Usina de Mogi das Cruzes sob
administração de empresa par-
ticular, podendo, para tanto,
vendê-la mediante concorrèn-
cia entre grupas tecnicamente
idôneos e financeiramente ca-
pazes. "

Justificando o ato. o Minis-
tro Paulo Egídio lembra que "o
vultoso acervo da firma con-
corda tária tornou improficua
tócias as negociaçõj.s para sua
venda a grupes empresariais
particulares, apesar do esforço
desenvolvido".

Afirma ainda o Ministro
Paulo Egídio que "é importãn-
te considerar que o Tesouro
Nacional e o Instituto Nacio-
nal da Previdência Social são
credores da concordatária, por
impostos, contribuições em
atraso, multas e jures e corre-
ção monetária, bem como em
decorrência de adiantamentos
concedidos para pagamentos de
salários, todo somando cerca
de NCrS 15 milhões (15 bilhões
de cruzeiros antigos)".

sentar ao BNH os valores es-
timados e a.s condições de ven-
da dos terrenos".

SERVIDORES
APOSENTADOS

Por outro decreto-lei ae oh-
tem fica regulada a situação
dos servidores dc autarquias
federais e de sociedades de
economia mista appsentadcs
tíe conformidade com os Atos
Institucionais 1 e 2.

Esses aposentados "terão
seus proventos calculados pro-
porcionalmente ao seu tempo
de. serviço, na base de 1/30
por ano ou fração superior a
meio e pages pela autarquia
respectiva".

PROVENTOS REAIS

Segundo o decreto-lei. "as
contribuições para a previdên-
cia social a cargo do empre-
gado aposentado e do emprega-
dor serão calculadas sobre os
proventos realmente percebidos
na aposentadoria e recolhidos
ao Instituto Nacional de Pre-
vidència Social pela entidade
empregadora, de acordo com as
disposições legais vigentes".

No seu artigo 6.° diz o Dc-
creto-Lei que "tratando-se de
empregados que exerçam quais-
quer das atividades referidas
no Art. 31 da Lei 3 807, de 26
de agosto de 1960, observado o
regulamento aprovado pelo De-
creto n.° 53 831, de 25 de mar-
ço de 1964, a aposentadoria
poderá ser requerida, desde que
hajam sido completados os
os tempos mínimos de servi-
ço previstos, passando ao INPS
a responsabilidade do paga-

mento dos proventos, a partir
da data de sua concessão".

E, segundo o artigo seguin-
te "aplicar-se-á (slc) aos ser-
vidores das autarquias federais
que se tenham valido, ou ve-
nham a se valer, da faculda-
de de opção prevista no Art.
162, da Lei 3 807 citada as dis-
posições (sic) dos artigos 2."
e seguintes do presente Decre-
to-Lei.

Aos empregados de que tra»
ta êste Decreto-Lei não se apli-
ca, segundo o Art. 8.°, a dis-
posição do § 3.° do Art. 32 da
Lei Orgânica da Previdência
Social. Finalmente, em seu Art.
9.° diz o Decreto-Lei que "os
servidores e empregados que
se encontrarem nas condições
previstas nos Artigos 1.° e 2."
déste Decreto-Lei e que ve-
nham a exercer qualquer ati-
vidade ou empregos não pode-
rão filiar-se novamente à Pre-
vidència Social, ressalvando o
direito de renúncia à aposen-
tadoria decretada pelo Presl-
dente da República".

ESCOLA DE ENFERMAGEM

Novo Decreto-Lei do Presi-
dente da República mudou o
nome da Escola de Enfermeiros
Alfredo Pinto para Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto.

O decreto autoriza a Escola
a promover estudos e pesquisas
concernentes ao preparo e
aperfeiçoamento do pessoal de
enfermagem e a realizar cur-
sos de graduação e de prática
de enfermagem, podendo ado-
tar currículos experimentais,
além dos de pós-graduação,
aperfeiçoamento e especializa-
ção, particularmente no cam-
po da enfermagem psiquiátrica.

Tribunal de Contas da
União tem novas normas

DIREITOS EM
LIQUIDAÇÕES

Em outro decreto-lei, tam-
bém justificado pelo Ministro
Paulo Egídio, o Presidente Cas-
teio Branco estendeu às dividas
de salários ou indenizações tra-
balhistas a suspensão de ações
e execuções judiciais na liqui-
dação das sociedades de segu-

-ros,—excetuando-se as inicia-
das anteriormente por credores
com privilégios sobre determi-
nados bens.

Pelo Parágrafo 4." do Artigo
1.° do nôvo decreto-lei, a so-
ciedade liquidada não estará
obrigada a reajustamentos sa-
larlais sobrevindos durante a li-
quidação, nem responderá pelo
pagamento de multas, custas,
honorários e demais despesas
feitas por credores em interês-
se próprio, assim como não se
aplicará correção monetária aos
creditas pela mora resultante
da liquidação.

A medida foi proposta ao
Presidente da República para
por fim principalmente a dú-
vidas de ordem processual co-
mo as que se estão repetindo
na liquidação de A Equitativa.

Em sua exposição de motivos,
o Ministro Paulo Egídio afir-
ma que "longe de excluir da
apreciação do Poder Judiciário
qualquer lesão ao direito indi-
vidual, o que faz o citado de-
creto-lei é estatuir .como e
quando podem recorrer ao Po-
der Judiciário os que se jul-
gam lesados".
TERRENOS DO INPS

Outro decreto-lei assinado
entem dispõe sóbre a venda
de terrenos do Instituto Nacio-
nal de Previdência Social a en-
tidades do Sistema Financeiro
de Habitação, estabelecendo
que "os terrenos de proprie-
dade do INPS, que náo interes-
sem acs serviços da Previdên-
cio, e pela sua localização se-
jam adequados a construção de
moradias populares, serão ven-
dirios no estado atual e sem
concorrência".

Estabelece ainda o decreto-
lei que "êstes terrenos, depois
de indicados pelo Banco Nacio-
nal da Habitação e após o
prévio ajuste por correspon-
dência entre êste órgão e o
BNH, no qual serão estipula-
das as condições da operação,
serão colocados à disposição
do primeiro, para- imediata utl-
lizaçáo. O INPS terá então um
prazo de 10 dias para apre-

O Presidente Castelo Branco
baixou decreto-lei, publicado
segunda-feira no Diário Ojicial
de Brasília, dispondo sóbre a
Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União, que entrará
em vigor em 15 de março de
acordo com texto básico elabo-
rado pela Comissão Especial de
Estudos de Reforma Adminis-
trativa.

O decreto, de n.° 199, estabe-
lece que o Tribunal de Contas
atua essencialmente em três
áreas principais: exame das
contas anuais do Presidente da
República, antes do pronuncia-
mento do Congresso Nacional:
inspeção financeira, quando e
onde entender necessário: o
julgamento da regularidade das
contas dos responsáveis.

REORGANIZAÇÃO
"O desempenho dessa tri-

plice missão' constitucional —
diz o decreto — comete ao Tri-
bunal de Contas um volume de
encargos cle grande vulto que' sua Lei Orga.'ca e seu Regi-
mento regularão e pára cujo
desempenho terá êle de sofrer
profunda reorganização em seus
métodos de trabalho.

Assim sendo, contará o Tri-
bunal de Contas com nova Lei
Orgânica, obediente aos precei-
tos constitucionais e harmõni-
ca com os propósitos da Refor-
ma Administrativa, mormente
em decorrência dos objetivos
coincidentes que a ambos de-
vem animar — ao Tribunal e à
Reforma — quais sejam: elimi-
nação de controles formais,
cujo significado é meramente
burocrático, substituindo-os por
instrumentos modernos que
conduzam, de fato, à fiscaliza-
ção dos dinheiros públicos.

NÔVO INSTRUMENTO

A nova Constituição arma o
Tribunal de um nôvo instru-
mento — as inspeções — quo
serão realizadas por funciona-
rios do próprio Tribunal, ou
mediante contrato com firmas
especializadas em auditoria íi-
nanceira. O apelo a essas fir-
mas, de reconhecida idoneidade,
dará flexibilidade à ação do
Tribunal, emprestando-lhe o
alto teor técnico requerido pela

multiplicidade cle áreas sóbre
a.s quais terá de fazer incidir
sua fiscalização.

Além disso, munir-se-á o Tri-
bunal dos recursos modernos
essenciais ao exercício do con-
trôle etxerno de sua competen-
cia, sem interferir na prática
normal dos atos da alçada
da.s autoridades administrai!-
vas, evitando-se, assim, os re-
tardamentos e protelações que
tanto têm contribuído para a
burocratizaçâo da Administra-
ção federal e a diluição de res-
ponsabilidades.

FISCALIZAÇÃO

Desse modo, o controle exter-
no consagrado na Constituição

associado às Normas de Fis-
calização Financeira e de Con-
tabilldade, constantes da Re-
íorma Administrativa — per-
mitirá ao Tribunal de Contas
estender uma ação fiscalizado-
ra efetiva a todos os serviços da.
União, quer os da administra-
ção direta, quer os de gestão
descentralizada, preservando-
se, todavia, o normal funciona-
mento desses serviçcs e a prà-
tica dos atos de competência
das autoridades administrati-
vas, as quais, onde quer que se
encontrem, estarão sempre su-
J e i t as à fiscalização do Tri-
bunal.

Quanto aos demais aspectos,
procurou-se manter, da Lei n.°
830, de 23 de setembro de 1949

que deverá ser revogada —
aquilo que se revelou essencial,
deixando-se para o Regimento
Interno tôda maltérla, de cará»
ter complementar ou acessório
e eliminando-se os assuntos
que, cem maior acerto, devem
ser tratados em legislação es-
pecífica.

Estipulou-se, finalmente, que
a lei entrará em vigor em mar-
ço de 1967, para facilitar a in-
trodução das novas medidas,
em coordenação com a Refor-
ma Administrativa".

Mai. decretos-leis na página 11

Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Estado da Guanabara

SEDE SOCIAL! RUA DO SENADO, 213

CUSTOS UNITÁRIOS DE CONSTRUÇÃO
Publicação de Cuslos Unitários Básicos de Construção Calculados de

acordo com a Norma P-NB-140 da Associação Brasileira do Normas

Técnicas (ABNT) como determina a Lei 4.591.

l.° de Março de 1967

Padrão Custo Padrão Custo

H4-2B 181,69 H3-3B 160,60
H4-2N 204,37 H8-3N 165,65
H4-2A 259,80 H8.-3A 224,09
H4-3B 149,45 H12-2B 180,22
H4-3N 138,51 H12-2N 202,95
H4-3A 224,21 H12-2A 263,65
H3-2B 178,75 H12-3B 146,78
H8-2N 201.J0 H12-3N 165,65
H8-2A 259,53 H12-3A 224,41

A letra H significa "habitacional", os númetos 4—8 t 12 referem-se
ao número de Pavimentos, os números 2 e 3 indicam o número do

quartos da unidade autônoma c as letras B, N e A, os padrões de acaba-
mento da consirução: "Baixo", "Normal" e "Alto".

Nos custos acima não foram considerados os seguintes itens qu»
deverão ser levados em conta na deierminação dos preços por metro

quadrado de construção, de acordo com o estabelecido no projeto *
especiticaçjcs correspondentes a cada cato em particular: fundações espe-
ciais; elevadores; instalações de ar condicionado, calefação, telefone internov
fogões, aquecedores, play-grounds, urbanização, recreação,. aiardinamento»
ligações de serviços públicos etc; despesas com instalação, funcionamento
e regulamentação do condomínio, além de outros setviços especiais; impôs»
tos e taxas; projeto, incluindo despesas com honorários profissionais •
material do desenho, cópias, etc; remuneração da construtora; remuneração
do incorporador. i
* Oa custos acima referidos foram operados pelo Boletim da Custo*. %

-_._-___:___:'
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Coluna do Castello

Políticos descontentes
com o Ministério

Brasília (Sucursal) — Deputados quecomeçam a afluir a Brasília vão revelando a
existência ãe uma área bastante ampla ãe
descontentamento com o Ministério ão Ma-
rechal Costa e Silva, escolhido à margem ãos
critérios políticos habituais. A zona ãe áes-
contentamento situa-se obviamente nos Es-
taãos, como a Bahia, que não foram convo-
cados a participar do Governo, e abrange fac-
ções cujos interesses teriam sido esquecidos,
como é o caso áo PSD áe Minas.

Conhecião ãeputaão "baiano afirmava on-
tem que o Marechal, anunciando o propósitoãe fazer um governo âemocrático, não áeu
indicio disso na seleção da sua equipe ãe go-vêrno. Democracia, no seu entenãer, se fazna convivência áo Presiâente 'ãa 

República
com o Congresso e resulta de uma concilia-
ção e conjugação de interesses para cristali-
zação de objetivos comuns. A distribuição ãe
forças no Congresso não se refletiria no Mi-nistério, que não seria, em conseqüência, ins-
trumento áe interação ãemocrática, mas tão-somente afirmação ãe uma vontaáe nada de-mocrática.

Entende essa dissidência embrionária
na ARENA que, longe de ter caminhado paraa normaliãaãe institucional, o Marechal Cos-ta e Silva localizou-se na exceção, tentanáo
governar, em regime âemocrático, com os
métodos políticos que áecorrem âe situações
excepcionais. O Marechal Castelo Branco', se-
gunão a interpretação ãêsses grupos, com S7ta
autoridade fundada no esquema revoluciona-
rio militar, e com a missão específica áe reveras instituições, poáeria recrutar seus minis-tros onde bem lhe aprouvesse e atenãenáo
tão-sòmente aos seus critérios quanto à capa-cidade técnica áos' ministros. Já o Marechal
Costa e Silva, que pretenâe restaurar o regi-me na sua plenituãe, não poáeria tentar go-vernar partinão âa marginalização áa força
política representada no Congresso, cuja co-laboração é essencial à prática rotineira ãoregime.

Tal como estão as coisas, o Presiâente áaRepública que vai se empossar no áia 15 en-contraria ãificulãaães crescentes no Congres-so, onde seus Ministros não influenciam nemarregimentam base substancial ãe áeputaãose senaãores. Os poucos políticos conviãaáos
para o Governo pelo Marechal Costa e Silvaãiviãem as suas próprias bancadas e sua con-tribuição ao Govêmo em número âe votosseria muito reâuziâa.

No correr áos áias, o Marechal-Presiãen-
te iria sentinão a necessiâaáe ãe ajustar-se
politicamente com o Congresso, cabendo-lhe
ein conseqüência rever os critérios áe forma-ção ãa sua equipe, e a própria equipe, paraevitar crises que fatalmente áecorreriam âoatual ãesequilíbrio político.

O esforço áe fortalecimento âa ARENA,
que é a nova palavra áe ordem na área situa-
cionista, não seria suficiente se não. fossem
dadas bases realistas, áe conteúão regional
e ãe atenáimento âe facções, à composição
do Partião ão Governo.

Segiinão um ãeputaão áissiáente, tal
como está constituíão, o Governo Costa e
Silva não vai proâuzir a normaliãaãe. Muito
pelo contrário.

Eleição direta

O Senaãor Carvalho Pinto, embora não
conviãaão formalmente, sabe que irá integrar
a comissão revisora âos estatutos e âo progra-ma âa ARENA. Nessa comissão, lutará pelareimplantação áa eleição âireta como item
funãamental âo programa partiâário.

Quanto à frente ampla, âiz o Sr. Carva-
lho Pinto que está muito bem na ARENA,
ãe onâe não pretenâe sair, mas reconhece a
necessiâaáe âa criação âe novos partiáos.Deverá encontrar-se novamente com o Sr.
Renato Archer em Brasília, na próximasemana.

Entenãe o Senaãor paulista que âois
novos partiáos serão âecisivos para promoveruma ãecantação necessária tanto na ARENA
quanto no MDB. j \

A fidelidade partidária
Os senadores e áeputaãos eleitos na úl-

tima eleição não âevem fiáeliãade partiááriaà ARENA ou ao MDB, simplesmente porquenenhuma áessas organizações era partião
político na época ãas eleições, mas simples
entiãaáes provisórias, que só agora proviáen-ciam seu registro ãefinitivo.

A fiãéliãaãe partiáária é item áa lei elei-
toral cujo cumprimento somente poâerá ser
cobrado a partir âa próxima eleição.

Permuta de informações

O Deputaão Veiga Brito perguntou aoDeputaão Gilberto Azeveão o que significa
mesmo a Guarda Vermelha."Você primeiro me âiz o que é a írente
ampla que ãepois eu direi o que é a Guarda",
retrucou o Sr. Azeveão.

Sodré e Lacerda

Tanto qxianto o Senaãor Carvalho Pinto,o Governaáor Abreu Soáré não se áispõe alargar um partião que, segunáo lembra, ele-
geu o Presiâente e o Vice-Presidente da Re-
pública, a totalidaáe áos governaãores, âoisterços âa Câmara e três quartos do Senado,oitenta por cento ãa representação munici-
pai em toão o Pais etc, para incorporar-se
ao incerto partião âo Sr. Carlos Lacerãa.Acha o Sr. Soãré que o Sr. Lacerãa está co-metenáo terrível erro político.

Carlos Castello Branco

Presente para Ongania é a incer
na viagem de amanhã de Cos

teza
ta e Silva

Decreto fixa em 15 de ahril
prazo máximo para os Estados
adaptarem suas Constituições

Brasília (Sucursal) — O Presidente Castelo Branco,
através de Decreto-lei, fixou ontem em 15 de abril próximo
o prazo máximo para os Governadores dos Estados en-
caminharem às Assembléias Legislativas o projeto de
adaptação da Constituição estadual às normas da Carta
federal promulgada a 25 de janeiro último.

Nos considerandos do decreto, o Marechal Castelo
Branco observa que a adaptação das Cartas estaduais à
Constituição federal é "matéria de segurança nacional".
Um dos parágrafos determina a aplicação à tramitação do
projeto da nova Constituição estadual das mesmas normas
e prazos estabelecidos no Ato Institucional n.° 4, relativa-
mente ao processo de elaboração da Carta federai.

O DECRETO

£ o seguinte o texto do de-
creto que dispõe sóbre a exe-
cução do Artigo 188 da Consti-
tuição federal:"Considerando que a adapta-
ção das Constituições dos Esta-
dos às normas da Constituição
federal promulgada a 25 de
janeiro de 1967 é matéria de
segurança nacional;

Considerando a necessidade
de complementar o Artigo 188
da Constituição federal, de for-
ma a regular o processo de
adaptação das Cons tituições
estaduais;

Decreta:
Art. 1.9 — A reforma das

Constituições dos Estados para
adaptação às normas da Cons-
tituição do Brasil, promulgada
a 25 de janeiro de 1967, con-
siste na modificação do res-
pectivo texto, no que, implícita
ou explicitamente, tiver sido
alterado ou fôr incompatível
com as disposições constitucio-
nais federais.

Parágrafo único — As nor-
mas da Constituição federal
que sendo aplicáveis, não fo-
rem observadas na reforma da
Constituição do Estado, consi-
deram-se a ela automática-
mente incorporadas, nos têr-
mos do Artigo 188 da Consti-
tuição federal.

Art. 2.° — Os Governadores
dos Estados encaminharão às
respectivas Assembléias Legis-
lativas, até 15 de abril de 1967,
projeto de adaptação da Cons-
tituição estadual.

Parágrafo Ünico — Apli-
cam-se à tramitação do pro-
jeto as mesmas normas e pra-
zos estabelecidos no Ato Ins-
titucional n.° 4, de 7 de de-
zembro de 1966, relativamente
ao processo de elaboração da
Constituição federal.

Art. 3.° — Promulgada, em
texto completo, a Constituição
estadual adaptada, o Gover-
nador do Estado poderá, den-
tro de 60 dias, representar ao
Supremo Tribunal Federal,
por intermédio do Procurador-
Geral da República, sóbre a
constitucionalidade de dispo-
sições que excedam ao objeto
da adaptação.

Parágrafo Ünico — A rpre-
sentação terá efeito suspensl-
vo, quando à vigência das dis-
posições impugnadas, desde
sua apresentação ao Procura-
dor-Geral da República, de-
vendo o seu processo e julga-
mento obedecer à legislação
em vigor.

Art, 4.° — O presente decre-
to-lei entrará em vigor na da-
ta de sua publicação, revoga-
das as disposições em contra-
rio".

Moura Andrade falará sôbre
redemocratização durante a
abertura da 6" Legislatura

Brasília (Sucursal) — O Congresso Nacional rea-liza hoje às 15 horas a solenidade de instalação dal.a Sessão Legislativa da 6.a Legislatura, com impor-
tante pronunciamento do Presidente do Legislativo,
Senador Auro de Moura Andrade, sôbre o momento
político nacional e a responsabilidade dos parlamen-ta#es no processo de redemocratização do País.

Antes do encerramento da sessão, o Senador
Auro de Moura Andrade, na forma do regimento co-
mum das duas Casas do Congresso, comunicará ao
plenário o recebimento da mensagem presidencial
que acompanha o programa de governo para o cor-rente ano, que será lida pelo 1.° Secretário do Senado.
ATIVIDADES

Amanhã e às 13h30m a Cà-
mara e o Senado, separada-
mente, iniciarão suas atividades
legislativas ordinárias, que se
estenderão até o dia 30 de no-
vembro, com um recesso de 30
dias no mês de julho.

Ontem o Presidente da Câ-
mara, Deputado Batista Ra-
mos, comunicou ãs lideranças
da ARENA e do MDB o nume-
ro de vagas existentes nas di-
versas Comissões Técnicas da
Casa, para as respectivas indi-

cações dos nomes dos deputados
que irão preenchê-las.

Nas últimas horas tornou-se
intenso o movimento de chega-
da de parlamentares a esta Ca-
pitai, os quais, à noite passada,
somavam 30 senadores e 215
deputados. —-—

-- O Presidente Castelo Branco,
após um período de permanên-
cia mais prolongado no Rio, é
esperado esta manhã nesta Ca-
pitai, para participar da sessão
de abertura do Congresso Na-
cional.

Vereadores de Goiânia
negam a Castelo concessão
de cidadania honorária

Goiânia (Correspondente) — A Câmara Municipal de
Goiânia rejeitou ontem o projeto apresentado pela ban-
cada da ARENA, destinado a conceder o titulo de Cidadão
Goianiense ao Marechal Castelo Branco, que viajará ama-
nhã a esta Cidade, a fim de inaugurar o Hospital do Cân-
cer e receber o título de Cidadão Goiano.

A decisão dos vereadores foi conseqüência da posiçãocontrária ao projeto do MDB, que tem 12 dos 17 membros
da Câmara municipal. O único título a ser concedido foi
aprovado pela Assembléia Legislativa, na qual o MDB vo-
tou favoravelmente.

EM PALÁCIO

A solenidade para o entrega' 
do diploma de Cidadão Goiano
não será na Assembléia Legis-
lativa, como tradicionalmente,
mas no próprio Palácio do Go-
vêrno, com a presença do Pre-
sidente da Assembléia e da
bancada da ARENA. Os depu-
tados do MDB, embora tenham
votado a íavor da concessão,
não comparecerão por entender
que a cerimônia deveria ser no
plenário do Legislativo esta-
dual.

O Marechal Castelo Branco
chegará a Goiânia às primei-ras horas da manhã de ama-
nhã, inaugurando logo depois
o Hospital do Câncer — obra
federal construída com apro-
ximadamente NCr$ 600 mil —,
para depois receber a cidadã-
nia goiana.

Agentes dos serviços de se-
gurança do Governo federal
estão desde ontem trabalhando
na organização de medidas po-liciais destinadas a dar cober-
tura ao Marechal, durante tô-
da a sua permanência na Ci-
dade.

NA BAHIA

Salvador (Correspondente) —
O Presidente Castelo Branco

virá à Bahia no próximo dia 4,
e desembarcará em Juazeiro
para inaugurar a Rodovia Lo-
manto Júnior (Feira—Juazeiro)
que íoi construída em tempo
recorde — 335 quilômetros em
32 meses — tendo custado NCr$
42 milhões (42 milhões de cru-
zeiros antigos).

No mesmo din, o Presidente
da República seguirá para a
Cidade de Paulo Afonso afim
de inaugurar novas unidades
geradoras da cachoeira domes-
mo nome, manter encontro com
os governadores do Nordeste
e entregar os títulos de terras
aos colonos dos Núcleos Ja-
guaquara e Jereamobo, confor-
me acordo entre o INDA e o
Governo estadual.

TEATRO

Ainda no dia 4, à noite, o
Presidente Castelo Branco
inaugurará nesta Capital o
Teatro Castro Alves e no dia 5
assinará convênio para a res-
tauração do Serviço de Ilumi-
nação de Salvador, em soleni-
dade no Palácio Rio Branco.
Logo depois regressará ao Rio.

— Qual o presente que o Marechal
dará em troca? — íoi a pergunta mais
formulada ontem ao Presidente eleito
Costa e Silva em seu escritório, diante danoticia de que o Presidente da Argenti-
na (para onde o Marechal Costa e Silvasegue amanhã às 9 horas), vai presen-teã-lo com um cavalo puro-sangue.Mas a pergunta ficou sem resposta.E nem mesmo os mais chegados ao Ma-rechal Costa e Silva souberam dizer qualo presente a ser dado em retribuição.Ninguém deixou, entretanto, de fazer al-
guma consideração em torno do cavalo
que vem e o que mais se disse é quemuita gente boa que nunca viu corrida
passará a ir à Gávea e fazer sua acumu-ladazinha.

GRANDE MOVIMENTO

Com a aproximação da viagem, omovimento do escritório e da residência
do Marechal em Copacabana aumentou
consideravelmente, ontem. O Presidente
eleito recebeu cinco Governadores: AbreuSodré (Sâo Pauloi, Nilo Coelho (Pernam-buco), Ivo Silveira (Santa Catarina)Plácido Castelo (Ceara) e Jeremias Fon-tes (Estado do Rioi. Recebeu tambémos futuros Ministros Delfim Neto (Fa-zenda), Hélio Beltrão (Planejamento).
Mario Andreazza (Transportes), TarsoDutra (Educação), Jarbas Passarinho
(Trabalho)-, Costa Cavalcanti (Minas eEnergia). General Lira Tavares (Guer-rai e os Deputados Américo de SousaJoaquim Ramos e Arnaldo Cerdeira.

Apesar de a viagem à Argentina seramanha, o escritório ainda não divulgoua programação a ser cumprida em Bue-
nos Aires e até mesmo em torno do hora-
rio da partida do avião há informações
controvertidas.

Acompanharão o Marechal Costa a
Silva o Deputado Magalhães Pinto, futu-
ro Ministro das Relações Exteriores, o Sr.
Jarbas Passarinho, futuro Ministro do
Traballió, o General Jaime Portela, íu-
turo Chefe da Casa Militar; o Deputado
Rondon Pacheco, futuro Chefe da Casa

Ongania
Buenos Aires (Do bureau do JORNAL

DO BRASIL) — O Marechal Artur daCosta e Silva, esperado amanhã em Bue-
nos Aires para visita oficial de 4 dias, teráhonras militares, ao desembarcar na Ca-
pitai argentina, qúe lhe serão prestadas
por contingentes formados no aeroparque
da Cidade, o que consolida a disposição doPresidente Juan Carlos Ongania de passar
por cima do protocolo e conferir ao Pre-
sidente eleito do Brasil distinções normal-
mente conferidas apenas a Chefes cie Es-
tado.

O Presidente Ongania, que também,
decidiu ir ao encontro do visitante no
aeroporto, para recebê-lo, complementará
seu desejo de reservar ao Marechal Costa
e Silva o tratamento de Presidente da Re-
pública comparecendo à Embaixada do
Brasil, no sábado, para participar de jan-

Civil, o Major Lair de Almeida e o Capi-tão Antônio Conrado Dias.

ENTRA E SAI

O Governadoi de Santa Catarina SrIvo Silveira, à saída do edificio onde' re-side o Marechal, disse que não fora rei-vindicar cargos ou levar nomes para apre-ciação, mas apenas demonstrar ao Pre-sidente'eleito que o seu Estado desejava
colaborar ativamente no nóvo Governo.

Sôbre essa colaboração, conversa-
mos apenas em tese. Não citamos nomes,
mas ficamos muito satisfeitos em ver o"interesse que o Marechal demonstrou
para com o nosso problema rodoviário.

O Sr. Ivo Silveira seguiu 'ontem 
mes-mo para Florianópolis, mas deverá vol-tar ao Rio na próxima semana, após oregresso do Marechal, para estudar como Presidente eleito a maneira como San-

ta Catarina prestará sua colaboração.
O futuro Ministro da Fazenda, Sr.Delfim Neto, evita sempre íazer declara-

ções à imprensa, porém, ontem à tarde,não pôde fugir a uma câmara de televi-
são e, quando o repórter lhe perguntoucomo seria a Operação-Impacto, a suaresposta foi rápida:

Não podemos falar em Operação-
Impacto, porque seria um impacto — eafastou-se em seguida, rindo, cm compa-
nhia do Governador Abreu Sodré.

O ADIANTADO

O futuro Ministro Costa Cavalcanti
(Minas e Energia) chegou ontem de ma-nhã ao apartamento do Marechal numcarro do Ministério das Minas e Energia
(placa oficial M.M.E. 9-86). Ficou muitocncabulado quando um grupo de repor-
teres lhe perguntou se êle já havia to-mado posse.

O carro — explicou êle — mostrao perfeito entendimento que existe entremim e o Ministro Mauro Thibau que, sa-bendo das minhas dificuldades de trans-
porte, imediatamente colocou um auto-móvel à minha disposição.

Um repórter aproveitou a deixa e
perguntou:

Existem mesmo divergências en-tre os Ministros?
Existe nada. O que existe é mui-ta fofoca e muita intriga. Os Ministros

do Governo Castelo Branco não pode-riam demonstrar maior boa vontade eespirito público do que estão demons-trando.
O futuro Ministro da Guerra, Gene-ral Lira Tavares, avistou-se à tarde como Marechal Costa e Silva e quase se irri-tou quando um repórter o abordou cha-mando-o de "Ministro1'.

Já saiu no Diário Oficial? Se nãosaiu como é que vocês íicam me cha-mando de Ministro?
O General Lira Tavares entrou e.meia hora depois, saiu, num passo apres-sado, fazendo acenos negativos para queos jornalistas não o abordassem. Estavaa paisana e vestia um elegante ternoclaro.
O futuro Ministro do Trabalho, Sr-Jarbas Passarinho, também mostrava-selacônico.

"GUARDA VERMELHA"

O ex-Deputado estadual Geraldo Fer-raz, que ao que tudo indica será Subche-fe da Casa Civil, está indeciso sóbre seentra ou não para a Guarda VermelhaExplicava êle que, diante das perspectl-vas sombrias da ARENA carioca vir aapoiar o Sr. Negrão de Lima, terá queengrossar as fileiras daqueles que sãocontra esse apoio. O ex-parlamentar con-versara, com o Deputado Rafael de Al-meida Magalhães nos próximos dias e sódepois disso é que se decidirá.
O médico Luís Seixas, que era umíorte candidato ao Ministério da Saúdedevera ser o nóvo Presidente do Instl-tuto Nacional de Previdência. Ontem; ofar. Luis Seixas estava irritadíssimo comuma noticia, segundo a. qual o CoronelAndreazza teria abdicado de sua posição

eleito Í0I'te" JUnt0 a° Preslde"te

«,««tr?leSm? notícla íoi ^piamente co-mentada ontem por outras pessoas lira-das ao Marechal, que queriam saber qualteria sido a "fonte da maledicêncla". oCoronel Andreazza, segundo se soube, aoler a noticia, limitou-se a sorrir

quebrará protocolo duas vezes
tar oferecido pelo Embaixador Décio deMoura em honra do visitante.

NOVIDADES

1) Cerca de 2 000 bandeiras do Bra-
sil e da Argentina íoram espalhadas portoda a Cidade, para exaltar a presençaem Buenos Aires do Presidente eleito doBrasil.

2) No Aeroparque da Cidade (o Ma-
rechal Costa e Silva chegará, pela VARIG,
no Aeroporto de Ezeiza, rumando dali, eniavião especial, para o Aeroparque, quefica em pleno Centro) foi levantada gi-gantesco painel com uma única inscrição:
liienvenlilo.

3) Do Aeroparque ao Centro os doisPresidentes viajarão em carro aberto, deacordo com o tempo (choveu anteontem eontem o céu esteve nublado) e conforme

o desenvolvimento da situação motivada
pela greve geral de hoje.

4) Como convidados do Govêmoargentino, o Presidente eleito e sua comi-tiva ficarão hospedados no Plaza. PalaceHotel.
5) Um dossiê sobre o visitante, cona-tituido de uma. fotografia, programa ofi-ciai de recepção e curriculum vitae foidistribuído à imprensa, ontem, pela Em-baixada do Brasil, sendo que no históricoa certa, altura, destaca-se atuação doentão Coronel Artur da Costa e' Silvaentoe 1951-52, como Adido Militar emBuenos Aires. "Por sua ação em prol deum maior estreitamento nas relações en-tre as Forças Armadas argentinas e bra-sileiras, e por sua integração na sociedadetie _ Buenos Aires, conquistou inúmerosamigos e admiradores, tendo demonstra-co sempre, por outro lado, imenso cari-nho e admiração pela Argentina".

ARENA teme restrições ao Poder Civil
A questão das futuras relações entre

o Marechal Costa e Silva e o Congresso
já preocupa algumas das mais categori-
zadas figuras da ARENA, justamenteaquelas interessadas na sobrevivência do
Poder Civil e numa real abertura de-
mocrática.

Resulta a preocupação areuista da
declaração do Professor Gama e Silva,-
futuro Ministro da Justiça, de que o Ma-
rechal Costa e Silva, no exercício da Pre-
sidência da República, não terá proble-mas para obter do Congresso "o que bem
desejar".

-0-DIALQGO___

Anteontem, durante o jantar õfirê-~
cido pelo Sr. Paulo Bornhausen às auto-

ridades financeiras do Pais, o Professor
Gama e Silva, cercado por líderes politi-cos, _ discorreu sôbre a íôrça do futuroGoverno, afirmando em certo momento
que o Marechal Costa e Silva obterá o
que desejar do Congresso.

A declaração logo causou visível mal-
estar. O Senador Daniel Krieger passou
então a defender o Congresso, lembran-
do que Câmara e Senado haviam exer-
cido "papel fundamental" na vitória da
Revolução.

— Estou certo de que o Marechal
Costa e Silva reconhece a importância- des-consressistas — disse o Sr. Daniel
Krieger. ~~"~-—

Ouvido por todos com a. maior aten-
cão, o Senador gaúcho recordou episódios
ligados à luta desenvolvida pelo antigo
Congresso contra o ex-Presidente João
Goulart, "a quem eu mesmo cheguei a
chamar de desonesto, não por motivos
pessoais, mas políticos".
FECHAMENTO

Segundo importante figura presente
ao jantar, o Sr. Gama e Silva, mais tar-
de, noutra roda de políticos, chegou a
afirmar que o futuro Governo contaria
com sólido apoio militar, no caso de en-
írentar dificuldades com o Congresso,
para fechar a Câmara e o Senado.

Brasília (Sucursal) — O programade posse do Marechal Costa e Silva na
Presidência da República — divulgado
ontem pelo Ministério das Relações Ex-
teriores, depois de reunião no gabinetedo Chanceler — ocupa os próximos dias
14 e 15.

Participaram da reunião representam-
tes da 11.» Região Militar, da VI Zona
Aérea, do VII Distrito Naval, da Prefei-
tura do Distrito Federal, da NOVACAP,
do Departamento Federal de Segurança
Pública, do Serviço de Segurança do Pa-
lácio do Planalto e do Itamarati.

Posse é programa de festas em dois dias
As missões especiais estrangeiras con-

vidadas começarão a chegar em Brasília
no dia 13, no entanto a maioria deverá
vir na manhã do dia 14. Neste dia 14,
às 17 horas, os chefes das missões apre-
sentarão suas credenciais ao Presidente
Castelo Branco, no Palácio do Planalto
(traje escuro, de passeio). As 18m30m,
os convidados visitarão a nova sede do
Ministério das Relações Exteriores, o Pa-
lácio dos Arcos, que será inaugurado na
ocasião e onde o Itamarati oferecerá ès
missões um coquetel (escuro, passeio).No dia 15, às 11 horas, o Marechal

Costa e Silva e o Sr. Pedro Aleixo serãoempossados no Congresso Nacional, hil-ma cerimônia que não terá disetusos (es-curo, passeio). Às 12 horas, haverá atransmissão do Poder pelo Marechal Cas-teio Branco ao Marechal Costa e Silva,no Palácio do Planalto (escuro, passeio)!Às 15h30m, as missões especiais cumpri-
mentarão o nòvo Presidente, no Palácio
do Planalto (escuro, passeio). Às 22 ho-
ras, haverá recepção pelo Marechal Cos-
ta e Silva no Palácio da Alvorada (ca-
saca, colete branco, condecorações).

Cúpula do Exército já está constituída
Já está constituída a cúpula do dis-

positivo do Exército no futuro Governo:
o General Siseno Sarmento assumirá o
comando do I Exército, sediado no Rio;
o General Andrade. Murici será condu-
zido ao II, em São Paulo; e os Generais
Álvaro Alves da Silva Braga e Sousa
Aguiar serão mantidos nos comandos dosIII e IV Exércitos, respectivamente.

O atual Comandante do II Exército,

General Jurandir Bizarria Mamede, se-
rá deslocado pnra a Escola Superior de
Guerra, enquanto o General Ernesto Gei-
sei, Chefe da Casa Militar, é apontado
como o mais provável futuro Chefe doEstado-Maior do Exército.
O DISPOSITIVO

O Chefe do Gabinete do futuro Mi-
nistro da Guerra, General Aurélio de

Lira Tavares, será no Rio o General Jú-
lio de Castilho, e em Brasília o General
Ramiro Tavares Gonçalves, que íoi Se-
cretário-Geral da Guerra durante a ges-tão do Marechal Costa e Silva no Pa-
lácio da Guerra.

O General Orlando Geisel, atual-
mente na Chefiado Estado-Maior doExército, deverá ser nomeado Ministro
do Superior Tribunal Militar.

Futuros Ministros pedem casas em Brasília
Brasília (Sucursal) — Dos 17 Minis-

tros do Governo Costa e Silva, apenas
três — os da Justiça, Saúde e Aeronáuti-
ca — já solicitaram aos gabinetes destesMinistérios suas residências oficiais nes-
ta Cidade, para — conforme resolução
do futuro Governo — residirem oficial-
mente na Capital da República.

Das residências dos titulares das Pas-
tas militares apenas a da Aeronáutica,
na Superquadra 200, está ocupada, mas
o Ministério vem providenciando um
apartamento na Superquadra 110. Os
titulares da Guerra e da Marinha não
têm êste problema, já que possuem duas
residências oficiais.

Os Ministros da Educação, Marinha e
da Guerra, são os mais bem aquinhoados,
com duas residências. O primeiro, além
da casa no lago, tem apartamento na
Superquadra 305, ocupado temporária-
mente por um servidor, que já recebeu
instruções para desocupá-lo.

Em compensação, o titular da Viacão
e Obras Públicas,. Ministério que será
dividido em dois — Transportes e Co-
municações —, não tem nem aparta-
mento. Mas as dificuldades dos íuturos
Ministros destas Pastas deverão ser re-
solvidas pelo Ministério da Educação,
cujo titular (anunciado), Deputado Tar-
so Dutra, já tem apartamento próprio.

Em condições de serem ocupadas ime-
diatamente pelos futuros Ministros estão
as residências dos titulares das seguln-
tes Pastas: Relações Exteriores, Indús-
iria e Comércio, Tra.balho e Previdência
Social estas no lago), Interior (Sq-114),
Justiça (Sq-105) e Fazenda (Sq-1141.

O Ministro da Justiça tinha, desde oinício da Revolução, residência oficial no
lago, mas foi cedida e não retomada. O
Ministério da Saúde já enviou oficio ao
Grupo de Trabalho de Brasília, órgão
oficialmente extinto, solicitando a devo-
lução da casa com urgência, mas é pouco
provável que isto ocorra, pois quem a
ocupa é do GTB.

Os nomes indicados como cândida-
tos à Presidência do IBC já se encon-
tram com o Marechal Costa e Silva eisão os dos Srs. Horácio Coimbra, do
Banco Paraná-Santa Catarina, Flávio
Suplici de Lacerda, Osken Novais, Pre-
feito de Londrina, e mais dois outros não
revelados.

A indicação íoi íeita pelos Gover-
nadores Paulo Pimentel e Abreu Sodré
a pedido do Presidente eleito. O Gover-
nador paulista forneceu a Informação à

Governadores apresentam 5 nomes para IBC
Imprensa após encontro realizado ontem
com o Marechal Costa e Silva.
PARA A SUDENE

O Governador de Pernambuco, Sr.
Nilo Coelho, após avistar-se com o Ma-
rechal Costa e Silva, confirmou a de-
signação do Sr. Euder Macedo uar.a a
Superintendência da SUDENE e* mos-
fc»ou-se muito satisfeito com a repre-
sentação pernambucana no futuro Go-
vérno e com a preocupação do futuro

Ministro da Fazenda, Sr. Delfim Neto,
«m relação aos problemas econômico-
financeiros do Nordeste.

Acrescentou que não íoi levar ao Pre-
sidente eleito nenhunu reivindicação,
mas sim analisar a conjuntura do Nor-
deste, especialmente de Pernambuco,
tendo encontrado o Marechal Costa e
Silva inteiramente atualizado com os
problemas c já com soluções elaboradas
para o campo financeiro e administra-
tivo.
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muralha foi causa do desabamento

.
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O relatório preliminar da Comissão da
Apuração de Responsabilidades sôbre os desa-
bamentos de Laranjeiras, divulgado ontem pelo
Secretário de Obras, Sr. Paula Soares, com-
prova a falta de habite-se da casa 648 da Rua
Belisário Távora e cita como causa importan-
te cia catástrofe a falta de uma muralha no
barranco dos fundos do terreno, apesar da exi-
gência do Serviço de Pedreiras, que não foi
fiscalizada.

Respondendo a uma pergunta relativa à fal-
ta de habite-se do prédio, o Sr. Paula Soares
«firmou que o problema da íalta de moradia
é um dos mais graves do Rio e que "não será
com um pedacinho de papel — o habite-se —
que vai solucionar um problema social desta
natureza".

CONTINUA O MESMO

O Chefe da Casa Civil do Governo, Sr. Luís
Alberto Bahia, que assessorou o Secretário cie
Obras durante a entrevista montada com eran-
de aparato no salão nobre do Palácio Guana-
bara, onde houve a tradicional distribuição de
notas datilografadas, voltou a repetir várias
vezes quo o Governo não tem medo de nin-
guém porque não está só e tem ao seu lado oGoverno federal.

Um pouco adiante, após reconhecer quediante de fenômenos como as últimas chuvas
só há uma atitude a adotar, "a da humilda-
de", o Sr. Luís Alberto Bahia frisou que "ape-
sar de as casso miras preconizarem o contrário,
não mudaremos a sede do Rio para outro lo-
cal, porque êste Governo não tem nada a te-
mer".

Depois das explicações do Chefe da CnsaCivil, que leu um resumo do relatório prelimi-nar da Comissão, o Sr. Paula Soares explicou
que todos os departamentos da Secretaria deObras estão mobilizados-no trabalho de levan-tamento das encostas dos morros do Rio, paranum prazo médio concluir o cadastramento pe-ral e completo de todos os locais perigosos,quo ndo então começarão as obras de contenção
para solução definitiva destes casos.
RESPONSABILIDADE

Condenou o Secretário de Obras o proco-dimento das "classes privilegiadas do Rio"responsabilizando-as em grande parte pelosrecentes desabamentos, "pois depois de esgotara,s áreas residenciais da Zona Sul, levando Co-
pacabana a uma promiscuidade inabitávol eacabando com os terrenos de Ipanema, ao in-vés de sair pnra as nonas planas existentes,
preferiu subir as serras, sem saber o mal queestava fazendo a si e aos outros".

Ao citar o número crescente de constru-
çoes nas encostas, o Sr. Paula Soares não seívfcriu à ação fiscalizadora que o Governo temobrigação de exercer.

Prósseguindo, afirmou quo com c recentedecreto do Governador Negrão de Lima, proi-bmdo obras nas encosta? das morros, "os ter-renos que os magnatas possuem nestes locaisnao valem mais nada, apesar das pressões quealguns ja estão tentando exercer sôbre a Se-cretaria de Obras, para não serem enquadra-dos .
Quanto aos imóveis já construídos ouem construção nas encostas, técnicos do Esta-do faraó um levantamento completo de sua si-tuação e, caso seja constatado o perigo de no-ros desabamentos, só existem três soluções

possíveis: consertar, derrubar, ou então, sê os
proprietários não atenderem, cortar água, luze telefone das casas — acrescentou.

AJUDA DA POPULAÇÃO

Perguntado sôbre'como via a campanha do
programa Noile de Gala, para que a popula-çao carioca ilmpe as ruas que o Governo dei-j:ou sujas, o Sr. Paula Soares respondeu quonno a encara como um desafio, mas como"uma iniciativa altamente feliz quo vem rie-monstrar o espírito comunitário do carioca,uma das coisas que estava íazendo íalta nesta
Cidade".

Além de elogiar, o Secretário de Obras re-comendou também a leitura e meditação da"excelente matéria publicada pelo JORNAL
DO BRASIL", de autoria do ex-Secretário deObras da Guanabara, engenheiro Costa Nunes,
cujas conclusões sôbre as causas dos desaba-
mentos no Rio, segundo o Sr. Paula Soares,
são as mesmas que o Governo do Estado esta,obtendo.

O Secretário de Obras explicou a sua au-
Sêneia da reunião realizada anteontem com oMinistro da Coordenação dos Organismos Rc-
gionais, para tratar da liberação do auxilio fé-
deral à Guanabara, afirmando que estava rea-
lizando no momento uma vistoria nos morros,
acrescentando que o fato de o dinheiro che-
gar mais tarde dois ou três dias náo atrapa,-
lha ninguém, "mas se novas pedras ctvirem nacabeça de alguém, não haverá remédio".

TÜNEL MIRABOLANTE

O Sl*. Paula, Soares voltou a se referir s\construção de um tiinel-canal por baixo daSerra Carioca, com ti 300 metros de extensão,
que levaria ao Oceano Atlântico as ásruas das
bacias dos Rios Maracanã, Trapicheirõs e Ca-
nal do Mangue, apanhando ainda em seu per-curso os Rios Macacos e Rainha.

Pretendemos iniciar a abertura deste
canal — que irá da Avenida Maracanã, na Ti-

pois as estudos preliminares e de viabilidade
econômica de sua construção já foram reali-
zados, constatando-se a sua, possibilidade prá-tica, além de o Governo ter condições de pa-
gá-lo.

Afirmou ainda o Secretário de Obras que,"após cessar a poeira destas primeiras provi-dências ma.is urgentes", o Governo baixará
novo decreto proibindo a extração de saibrodas encostas das montanhas.

E acrescentou:
Os apanhadores clandestinos de saibro

serão enquadrados diretamente no Código Ci-

AS CAUSAS DO DESASTRE

vil e os infratores da nova legislação serão
presos quando pilhados em flagrante do roubo
de saibro, cuja retirada sistemática muito con-
tribuiu para alguns desabamentos.

1;. O RELATÓRIO

J 
' O relatório preliminar da Comissão de
Apuração de Responsabilidades — o definitivo
só será apresentado dentro de um mês —,
constituída pelos engenheiros estaduais Clóvls
Marcai, João Alves de Morais, Fernando Ema-
nuel Barata, Carlos César Machado e Alfredo
Artur Figueiredo, aponta como uma das cau-
sas dos desabamentos a abertura da Rua Cou-
to Fernandes, na encosta do morro, na década
de 1940. A encosta, secclonada pela rua, náo
suportou a infiltração naquele determinado lo-

. cal, tendo escorregado e provocado o acidente.
O relatório levanta ainda, minuciosamente,

a possivel mecânica do acidente: no sábado,
dia 18 de fevereiro, durante a chuva, ocorre-
ram pequenos desabamentos na Rua Couto Fer-
nandes, a montante dos prédios 5(12 e 002 da
Rua Belisário Távora. No domingo, ãs 16h,
houve um primeiro escorregamento do pé da
encosta (área coberta de capim), imediata-
mente acima da Rua Couto Fernandes, já na
linha do talvegue. Êste escorregamento obs-
truiu a Rua Couto Fernandes, sem todavia
atingir a casa n.° C48, e provavelmente nem o
seu terreno.

O escorregamento da massa no talve-
gue. teria sido o primeiro movimento denun-
ciador do grande deslocamento de mossa queveio a se processar às 22h25m, A massa desli-
zou ao longo de uma superfície, com even-
tuals contatos com a rocha subjacente, num
processo dito de escorregamento. Ela se cons-
titula de solo residual quase saturado, com
pedras, matacões, blocos de recha, algum ma-
terial de entulho proveniente do aterro debota-fora, feito ao longo do tempo na área
da crista, e árvores que formavam a mata decobertura da encosta, em sua parte mais ele-
vada.

A massa, por não encontrar à meia en-
casta obstáculo resistente ou platô de dimen-
Eões suficientes, transformou-se em avalancha,
lançando-se encosta abaixo, ençlobando inte-
gralmente a casa n.° 648 — de massa muito
pequena em relação ao material em movimen-
to —, e destruiu a muralha na írente da rua.

A Ru?. Belisário Távora foi ràpidamen-'te ultrapassada pela avalancha, que se lançou
contra o prédio número 581, alcançando-o pro-
vàvelmente na altura do primeiro e segundo
pavimentos da fachada, e contra a foce late-
ral que dava para o terreno baldio entre os
n.°s. 581 e 647 da Rua Belisário Távora, atin-
gindo os seus subsolos e pilotis correspondentes.

O prédio 581 cedeu em sua superestru-
tura (& provável que as fundações não tenham
se deslocado sensivelmente), desmoronou prin-
cipalmente para jusante, atingindo diretamente,
então, o prédio n.° 267 da Rua Cristóvão Enr-
celos, mais -abaixo do que êle, e que, em con-
seqüência, desabou. Os prédios adjacentes so-
freram alguns danos estruturais, provávelmen-
te recuperáveis.

OUTROS PRÉDIOS E CONCLUSÕES

Depois de citar dados minuciosos sôbre es-
trutura, construção e projetos de cada um dos
prédios atingidos, revela o relatório, como dc-
talhe importante, que na vistoria realizada em
janeiro de 1P53 no edifício n.° 267 da Rua Ge-
neral Cristóvão Barcelos, a pedido do sindico,
constatou-se que nada havia de anormal na
estrutura do prédio.

Sôbre os demais prédlas atingidos parcial-
niente, os n.°s. 618, 647 e 660 da Rua Belisário
Távora, conclui o relatório que o primeiro so-
freu o impacto da terra na parte da fachada

_ lateral direita, trecho referente à garagem, não
apresentando sinais de lesão. O segundo foi
atingido de leve pelo desabamento e não apre-
senta sinais aparentes de lesão. Êste prédio es-
teve embargado após as chuvas de jsneiro de
1900 e íoi objeto de obras de reforço. O último
também não apresenta sinais de lesões na cons-
trução. A 

'simples 
remoção do material entulha-

do restituirá as condições iniciais.
Quanto ao prédio 255, da Rua Cristóvão

Barcelos, a comissão, após afirmar que a sua
estrutura não apresenta sinais de lesões, reco-
menda a realização de um escoramento meta-
lico provisório, a fim de de permitir a retirada
do entulho, com absoluta segurança e reeupe-
ração total do prédio.

O edifício n.° 230 da mesma ma não apre-
senta, segundo relatório, nada de anormal, ten-
do sido ligeiramente atingido ao nível do tér-
reo por escombros das edifícios desmoronados.

O prédio 281 da Rua Cristóvão Barcelos,
atingido pelos escombros dos edifícios desmoro-
nados na parte anterior de sua fachada late-
ral direita, tevej) pilarjteste canto avariado ao

^verwimbsolo. A estrutura apresenta sinais
de lesão, porém, sem gravidade. Recomenda-se
a realização de escoramento metálico provisó-
rio, afim de permitir a recuperação total do
prédio.

O relatório preliminar da comissão julga
importante o exame, pelos órgãos competen-
tes do Estado, das condições de escoamento
das águas pluviais, alteradas pelo acidente, as-
sim como a situação da encosta adjacente, con-
forme sugere o laudo do Instituto de Geo-
técnica.

em Laranjeiras
Cí/rísrít corre perigo por

faltar dinamismo ao DLU
O Departamento de Limpeza

Urbana não sabe o mal que
está causando á população ca-
rioca em não retirar, o mais de-
pressa possível, a lama seca de-
positada em cima das calçadas,
que o vento está transformai.*
do em nuvens dc poeira, em to-
da a Cidade, possibilitando a
Incidência do doenças de on-
gem respiratória, principalmen-
te a tuberculose.

O esclarecimento foi presta-
do ontem pelo sanitarista do
Estado, Sr. Ladislau Lima
Freire, ao esclarecer que a poel-
ra bacteriana poderá provocar
alguns cases de tifo "nos pes-
soas relaxadas, que deixaram
cie se vacinar após as enchen-
tes do ano passado e as recen-
tes."

AS CONSEQÜÊNCIAS

Passados mais de dez dias
das chuvas torrenciais que cai-
ram sóbre o Rio, várias ruas
ainda têm montes de lama res-
¦secada cm cima das calçadas,
sem que o Departamento tíe
Limpeza Urbana tome qualquer
.providência. O Diretor do DLU,
Sr. José Eugênio de Macedo
Soares, afirma que não dispõe
cie niimero suficiente de ho-
mens (7 200) para a tarefa,
nem de caminhões.

Enquanto os trabalhos de re-
moção dos detritos de cima das
calcadas vêm sendo feitos de
maneira precária, a população
carioca está condenada a ad-
quirir várias doenças, como ti-
fo, tuberculose e manifestações
de natureza alérgica, com es-
pirros constantes, devido à con-
taminação do ar atmosférico.
Além do contágio direto — se-
gundo o sanitarista Lima Frei-
re —, a população poderá tor
a água contaminada, se a poel-
ra situar-se nas proximidades
cie reservatórios.

Depois de afirmar que a con-
taminação tóxica também pode
causar uma. série de doenças,
principalmente se incidir dire-
tamente nos alimentos, o sani-
tarista explicou de que manei-
ra é íeita a contaminação.

— Ela resulta da combina-
ção de vento baixo com ar es-
.ratificado — isto é, frio pró-ximo ao solo e mais quenteacima —, e ar seco cm qual-
quer época, podendo acarre-
tar perigosos acúmulos de
contaminantes, conforme
aconteceu cm Meuse Valley,
na Bélgica, em 1930, quandovárias pessoas morreram; em
Domora. em 1948; e entre . a.
9 de dezembro de 1952, em
Londres, onde morreram mais
de quatro mil • pessoas, por se
exporem aas contaminantes
acima de quatro miligramas
por metro cúbico.

O Sr. Lima Freire afirmou
que o Departamento de Llm-
peza Urbana deveria tomar
várias providências para li-
vrar a Cidade da situação em
que se encontra, levando em
conta que são inúmeras a,s re-
sidências, principalmente 03
apartamentos "mais baixos, queficam com suas dependências
cheias de poeira nos móveis e
paredes, e seus moradores im-
possibilitados de fecharem as
janelas, devido ao calor, "por-
que nem usar os aparelhos da
ar refrigerado o carioca está
podendo".

PERIGO NAS PRAIAS

Outra fonte considerada pe-
rigosa pelo sanitarista são ____' praias cariocas. Segundo êle,
os trabalhos de cloração do
Departamento de Esgotos Sa-
nitdrics são íeites precária-
mente, porque o principal, na
sua opinião, seria o pleno íun-
cionamento das elevatórias de
esgotas, algumas das quais e.s-
tão paradas e, às vezes, pa-
rrm todas ao mesmo tempo,
por falta de energia.

— Chegou a doer o coração
quando, passeando domingo
por várias praias, todas re-
pletas de banhistas, sentia-se
do meio da rua aquele cheiro
desagradável de podre e na
areia existiam detritas de tó-
da a espécie, com perigo de
transmitir muitos doenças, in-
cluslve a hepatite, a pior de
todas.

Negrão não
phmo para

Os prometidos planos do Go-
remador Negrão de Lima, que
justificariam a ajuda de NCr$
3 milhões (três bilhões dc cru-
zeiros antigos) por parte ào

_ Govêmo federal, para a re-"cuperaçáo 
do Rio, não chega-

nam ontem 00 Ministério da
Coordenação dos Organismos
Regionais, quo permaneceu na
expectativa oíé ãs 20 horas.

Funclon á r 1 o s categorizados
daquele Ministério estranha-
rain a ausência, do Governo ca-
riociv porque, recentomemfe, o
Chefe de, Casa Civil do Palft-
cio Guanaibara, Sr. Luís Alber-
to Bihía, queixara-se da "bu-
rocracia federei, quando se tra-
ta de ajudar o Estado".

EO JUSTIFICANDO

A ajuda de NCn? 3 milhCes
íoi pedida, pelo próprio Govêr-
no carioca — em termos, in-

encaminha o
ajuda ao Rio

clusive, considerados no Minis-
tério da Coordenação como
grosseiros —, mas até a noite
o Ministro João Gonçalves de
Sousa, o Chefe da Casa Civil
do Palácio Guanabara afirma-
ra que "os flagelados cariocas
vão morrer de fome se os pia-
nos do Govêmo federal conti-
miarem na mesma bass de bu-
rocracia".
, A afirmativa resultou muna
resposta, enérgica do Ministro,
mais ou menos nas seguintes
termos:

— Mandem planos razoáveis
e justificativas claras que 11-
bsivuemos a verba, som qual-
quer entrave burocrático. Do
contrário, não -receberão ne-
nhum cruzeiro sem destino
certo.

Dinamite liquida pedra
(pie era perigo no Urubu

O silêncio do Morro do Uru-
bu, abandonado preventiva-
mente por todos os seus mora-
dores, íoi interrompido ontem
à tarde peia explosão de 40
quilos de dinamite que destruí-
ram o maciço de uma pedra de
750 toneladas, que ameaçava
rolar sôbre centenas de barra-
cos da favela existente ali.

Alguns barracos situados lo-
go abaixo da pedra foram des-
truidos pela avalancha de cas-
calhos e pedras fragmentadas,
mas a maioria da população do
Urubu, que assistiu a tudo a
distância, pôde voltar logo de-
pois, porque a ameaça íinal-
mente cessara.

SEGURANÇA

Uma hora antes da explosão
da pedra, que há anos inquie-
tava cs moradores, dezenas de
soldados da Polícia Militar co-
meçaram a retirar cs favela-
dos, alertando através de um

alto-falante do perigo que re-
pre.sentaria qualquer desobe-
diéncla ã ordem.

Feitas diversas inspeções, o
Administrador Regional do
Méier, Sr. Vilmar Palis, anun-
ciou a dinamitação e os ope-
rários da firma Sociedade Na-
cional de Engenharia e Cons-
trações, sob a supervisão do
engenheiro José Moreira Tôr-
res e do Instituto de Geotéc-
nica, prepararam-se para acio-
nar o sistema elétrico que pro-
vocaria a explosão de 28 car-
tuchos de dinamito, colocados
estrategicamente na rocha a
ser desmontada, de modo a di-
rigir a avalancha de pedras
para que atingisse o menor nú-
mero possível de barracos.

Após a retirada dos policiais
da zona de tiro, que compreen-
dia as Ruas Aderbal de Carva-
lho, Coronel Burlamac e Do-
mingos Pires, a explosão aba-
lou todo o bairro de Pilares.

Provável saperfií/e de
escorrega men-fo
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Operação-limpésa (Cliarge tle Lan)

Remoção de corpos será acelerada
A retirada dos corpos que permanecem ain-

da sob os escombros dos prédios de Laranjei-
ras poderá, a pnrtir de hoje, constituir-se em
trabalho mais fácil, porque foi concluída on-
tem a remoção dos entulhas que dificultavam
o acesso ao local onde está o maior número de
vitimas.

Os trabalhos caracterizaram-se pelo cuida-
do, pois os corpos estão em decomposição to-
tal. Mais seis corpos — apenas um não iden-
tifiendo — foram encontrados, aumentando pa-
ra 97 o número de guias médicas enviadas ao
Instituto Médlco-Legal.

SEM ORIENTAÇÃO

Os bombeiros e operários, depois de 10 dias
de trabalho marcados pela falta de orientação
segura, desobstruíram completamente o que res-
tava em torno dos prédios de Laranjeiras, au-
mentando o ritmo da retlrada dos corpos.

Durante o dia de ontem, os operários tra-
balharam com muito cuidado, a fim de não
danificar ainda mais os corpos, e toda vez que
pressentiam alguma vitima, passavam a usar
as picaretas apenas superficialmente.

Foram achados os corpos de Norma Fraeb,
de 30 anos. Angela Vitória Sampaio (15 anos),
Marieta S. Ortiz (60 anos), Zuleica Ortiz Bar-
bosa (39 anos), Abelardo Gomes Barbosa (41
anos) e uma mulher não identificada.

Quando um corpo é descoberto, todos pa-
ram o trabalho, mesmo que estejam a dlstân-
cia e, comente quando êle é retirado — outro
dia uma das vitimas levou 50 minutos pare

sair de sob os entulhos —, é que todos voltam
ao serviço, tornando-o mais lento ainda.

VIGÍLIA

Grande número tíe pessoas, quase todas re-
voltadas com a morosidade, continua na expec-
.ativa da retirada dos corpos de seus íamilia-
res. Uma delas aguarda, desde o dia seguinte
no do desabamento, que os operários localizem
sua irmã Valderez Meneses Mendes, o cunhado
Wilson Mendes e uma empregada que não co-
nhece. A irmã, funcionária do Instituto Nacio-
nal de Desenvolvimento Agrário (INDA), re-
sldia na Rua Belisário Távora, 581, S-206. rs
estava grávida de oito meses.

O empreiteiro José Messias, que perdeu ía-
miliares no desabamento e trouxera ds Niterói
uma turma de operários para ajudar na tare-
ía de remoção tios corpos, depois de uma dis-
cussão com uma das autoridades em (serviço no
local., resolveu suspender a ajuda, retirando
eeus homens.

Os moradores da Rua General Glicério, que
por conta própria vinham oferecendo refeições
aos operários — cerca de 800 por din —, cm
sinal de protesto pela falta de ajuda do Go-
vêrno, resolveram constituir uma comissão qu>í
esteve ontem no Palácio Guanabara. Segundo
informou uma das senhoras da comissão, o Go-
vêrno do Estado, a partir de agora, enviará alt-
mentos ao local. Os auxílios recebidos até cn-
tão tinham sido da Subsistência do Exército,
Casas da Banha, Instituto Nacional do Mate,
Coca-Cola, biscoitos Aimoré e cigarros da Sou-
E3 Cruz.

Novos Navios da If TUMÂR
Integrados no Progresso

da Região Â A •mazonica
SEIS UNIDADES ENTRARÃO EM OPERAÇÕES BREVEMENTE - A
MAIOR EMPRESA DE CABOTAGEM NACIONAL SERÁ A PRIMEIRA
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL - QUASE TÔ-
DA A PRODUÇÃO DA AMAZÔNIA É TRANSPORTADA NOS NAVIOS

DA NETUMAR
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A íalta de muralha (SJ no, fundo* da casa <A_ da Rua Belisário Távora (que não tiniu li.bile-.e) é que /é. com gue a terra .« deslocasse alé à Hua Cristóvão ílareclos

Com a próxima entrada em serviço de
seis novas unidades (quatro encomendadas
aos Estaleiros Verolme e duas adquiridas
de outros armadores nacionais), a Compa-
nhia de Navegação Marítima NETUMAR
ampliará, a tonelagem de seus barcos para
61.900 ton. "dead weight" com uma frota
de 13 navios. A empresa, que é a pioneira
das linhas da Amazônia e detentora do pri-
meiro lugar na navegação de cabotagem,
transporta daquela região _5% da produ-
ção assim como 74% dos produtos e bens
de consumo que ali ingressam. Empresa no-
va, cujo início de atuação data de 1959, a
NETUMAR, com o aumento da frota, ocupa-
rá a primeira colocação entre as compa-
nhias de navegação da América do Sul. É
significativo, para o país, principalmente,
o crescimento dessa companhia, que terá
expandida sua capacidade para escoar a
produção amazônica, não só em demanda
dos portos brasileiros no ccntro-snl c Ar-
gentina, mas também para atender às lí-
nhas de ligação Amazônia-Estados Unidos
e Amazônia-Europa. . ¦

UMA FROTA MODERNA
É de se ressaltar que, após a entrega

das quatro novas unidades, a idade média
da frota de 13 navios serã de quatro anos.
Sem dúvida alguma a mais moderna da
América Latina.

O detalhe tem grande expressão, so
considerarmos que, aos 20 anos, os navios
geralmente passam a exigir manutenção
mais dispendiosa, navegam mais devagar,
freqüentam estaleiros de reparações com
mai.s assiduidade e transportam menos car-
ga. No caso da NETUMAR, seus navios, no-
vos e operando a plena capacidade, ligam
o porto de Santos ao de Manaus em apenas
13 dias. podendo o tempo ser abreviado.
Com os novos barcos, será possível a liga-
ção em apenas 9 dias, já que as unidades
desenvolverão velocidade maior. Para os co-

merclantes e exportadores da Amazônia, ls-
so é de alta Importância. Até bem poucos
anos atrás, acontecia que primeiro eles
compravam e. pagavam a mercadoria no
Sul do país e depois, então, aguardavam
longos meses até a carga ser desembarcada
em Manaus. O início das atividades da
NETUMAK eliminou o transtorno e é motl-
vo de comentários elogiosos à pontualidade
com que as embarcações chegam ao Norte.
De outra parte, a ação da companhia con-
tribuiu para a diminuição do custo de fre-
te nas cargas destinadas à Argentina, an-
tes elevadíssimo quando feito o transporta
por barcos de bandeira estrangeira. De cer-
to modo, não é otimista a previsão de qua
os fretes possam baixar mais, com a entra-
da em serviço das unidades encomendadas.
Os novos navios, construídos dentro de es-
pociíicações as mais avançadas e planeja-
das especialmente para atender às neces-
sidades de escoamento da produção da Re-
gião Amazônica, muito concorrerão ¦ para
elevar os índices de desenvolvimento da-
quela área — ora sob a influência de pro-
vidèncias governamentais que visam ao
aproveitamento do seu rico potencial.

Além das linhas básicas da Amazônia,
a NETUMAR desenvolve uma linha espe-
cializada no transporte de produtos quími-
cos a granel, do Golfo do México para o
Brasil. Concorrendo com empresas japonê-
sas e norueguesas, que tinham quase que
íi prioridade neste transporte, a entrada
tia NETUMAR trouxe para o Brasil a eco-
nomia de mais de um milhão de dólares
em divisas, pagas anteriormente àqueles
transportadores. Esta linha, mantida com
o serviço de dois petroleiros de 47 tanques
cada, tinha como preço de tonelada trans-
portada US$ 39. Com o Ingresso da NETU-
MAR o frete baixou para US$ 15.00 com uma
economia ainda mais acentuada para no.;-
so país, sabendo-se que já foram tram-
portadas 190 mil toneladas de carga, ape-
nas nesta linha, pela Companhia dc Nav.;-
gação Marítima NETUMAR.
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Cartas
dos
leitores
0 leitor estimula

A Srt.* Vilma Antunes de
Carvalho, advogada, afirma
que "é multo triste chegar-
se à conclusão de que o po-
vo carioca está, desgraçada-
mente, abandonado à sua
própria sorte, não tendo se-
quer um setor do Governo

. estadual para protegê-lo.
Pelo amor a Deus e ao povo,
continuem com todas as
campanhas; não desani-
mem; façam alarde, que cs-
te alarde será benéfico;
abram manchetes diárias
contra a incúria, a preguiça,
a corrupção e a inércia".

Apoio à campanha

O Sr. Júlio A. Carvalho
envia "todo o apoio à saiu-'
tar campanha que o JB vem
fazendo contra a adminis-
tração do gr. Negrão de Lí-
ma: caracterizado certa-
mente pela sua proverbial
serenidade, pelo amor ao
scotch e pela batuta sempre
firme na orientação da cor-
rupção que campeia no Es-
tado, S. Ex.* parece total-
mente alheio aos problemas
dos habitantes desta hoje
tão infeliz Cidade do Rio de
Janeiro".

Código de Hamurabi

O Sr. Déllo Bitencourt
faz reparos à matéria pu-
blicada no dia 26 sóbre as
causas dos acidentes provo-
cados pelas últimas chuvas:"Deixando à margem os sá-
blos conceitos exarados pelo
competente e n g e n heiro.
muito apreciaria que se
atentasse para o tópico da
referência histórica a que c
mesmo se prendia.

Pelo pouco que sei de His-
tória, Hamurabi foi Impe-
rador da Babilônia nos sé-
culos 2067 a 2025 AC. Tomou,
também, o nome de Rei Su-
mer e de Acad. Muito embe-
lezou sua Capital, abriu ca-
nais a Iim de evitar as
cheias irregulares dos rios
Tigre e Eufrates. Hamurabi
íoi grande legislador. Pro-
mulgou código de proporçõesvastas, abrangendo leis ci-
vis, políticas, militares e co-
merciais. O Código de Ha-
murabi é tido como um dos
maiores monumentos jurídi-cos da antigüidade oriental.
Êle consta de 250 artigos e
tem merecldoi comentários
de estudiosos, não só de his-
toriadores como dos mais
proeminentes juristas. Êste
reparo tem como objetivo
primordial a correção hlstó-
rica, se é que se trata, real-
mente, de Hamurabi, o fa-
moso Imperador babllônico.
Se existe outro, perdão, aiestou por íora. Meu Inten-
to, coníesso-o lealmente, ja-mais foi dilapidar o saber,
a cultura e os propósitos os
mais sadios do conceituado
engenheiro, porquanto co-
mungo dos seus ideais e dos
seus planos de salvaguarda
da nossa bela Cidade
tão largada ao sabor dos
elementos da Natureza."

Luminoso sem luz

O Sr. Abel Pinto protestacontra "o relaxamento doDepartamento de Trânsito,
que não conserta há meses
o sinal luminoso localizado
na esquina das Ruas Sena-
oor ^V.rguelrõ^^fãTm"íê_"aír"~
Paraná, onde o Intenso e
permanente movimento faz
com que os motoristas vi-
vam arriscando a própriavida para que consigam
prosseguir na sua viagem."
Explica o leitor que aquele
sinal está enguiçado desde
princípios de dezembro.
Chegou a ser consertado,
mas só ficou aceso por uns
dois ou três dias. Em segui-
da, "foi relegado ao esque-
cimento perpétuo".

Os mosquitos perseguem
Os Srs. Amoldo Tavares eHaroldo Sampaio reclamam

contra os mosquitos que "de
uns tempos para cá andam
perseguindo todo mundo noLins Vasconcelos e na Ti-
juca, principalmente nas
proximidades das Ruas He-ráclito Graça c Mariz e Bar-ros, onde existem focos quenão acabam mais". O Sr.Tavares denuncia que umamoradora no n.° 68 da He-

.ráclito Graça telefonou pa-ra as autoridades responsa-
veis para dizer que uma pis-.
cina abandonada em um
conjunto de edifícios onde
ela reside é um dos grandes
focos. "Foi lá um funciona-
rio, constatou que a água
está contaminada, mas na-
da fêz, simplesmente porque
nãò encontrou a denuncian-
te, cujo nome levara no ca-
derninho. Alegou que, se ela
não assinasse a denúncia,
não poderia combater o fo-
co. Nem mesmo aceitou ou
procurou a assinatura de
outra pessoa que testemu-
nhns.e. E o foco ficou e os
mosquitos também, engor-
dando à custa do sangue dos
moradores, principalmente
das crianças, que mal po--era dormir durante a noi-
te".
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Responsabilidade
do novo Congresso

O Governo que ora se despede teve, ao assu-
mir o poder em 1961, uma fase cle grande preo-
cupação com a própria imagem. Não só no plano
interno como principalmente no exterior, mobi-
!i_ou inteligências nacionais para moldarem aque-
la imagem. O próprio Sr. Carlos Lacerda prestou
sua contribuição, em viagem memorável que em-
preendeu.

A preocupação ora, então, a da imagem rigo-
rosamente democrática. O movimento de março
tinha indiscutivelmente vindo, com tão grando
apoio da classe média do País, para impedir o
mergulho no que seria um caos totalitário de es-
querda. Para isto usou a íôrça, depondo o Go-
vêrno para restaurar a democracia ameaçada.
Como a restauração da democracia pela força mi-
litar é uni recurso um tanto extraordinário, havia
reahuente9neeessidade de explicar' as razões do
golpe asseslado nas instituições.

Depois, entretanto, no honesto esforço de er-
radicar o que ficara no País como um legado de
desordem do Governo Goulart, o Governo do Ma-
reehal Castelo Branco se inclinou para a. banda
da direita, mantendo, por exemplo, os trabalhado-
res e os estudantes em ultimo lugar na lista das
classes que recebeu em mil dias de govémo. Tan-
to os trabalhadores como os estudantes haviam
sofrido com grande intensidade a mobilização re-
volueionária do Presidente Goulart. Era preciso
deixar que arrefecessem. E a tendência para a di-
reita permaneceu alé a Lei de Iihprensa, restritiva
e autoritária.

Agora, porém, no apagar das luzes, com a
participação dos empregados nos lucros da.s emprê-
sas e co-gestão das mesmas e com o, fundo de
garantia, o Governo Castelo Branco retoca de
nôvo sua imagem, iluminando agora o ângulo
esquerdo.

Ao mesmo tempo, como para imprimir com
vigor sua imagem no Governo que se empossa dia

i
15, entrou o Governo atual numa produção leis-
lativa de insólita abundância, além de cassar di-
reitos políticos em ritmo de hecatombe. No fim
da semana fêz unia nova lei da Loteria, alterou a
Consolidação das Leis do Trabalho e emitiu onze
decretos só no setor econômico. De ontem para
boje de nôvo inundou q País com decretos-leis
que cobrem os mais variados assuntos: fixou a
data de 15 de abril como limite para que os Go-
vernos estaduais encaminhem às Assembléias Lc-
gisliitivas os projetos de adaptação das Constitui-
ções estaduais à mais recente Constituição federal,
incorporou ao fundo rotativo habitacional de Bra-
silia os saldo* orçamentários do extinto Grupo de
Trabalho da Capital federal; autorizou a abertu-
ra de crédito especial de 4 milhões de cruzeiros
novos em íavor do Ministério das Minas e Ener-
gia; autorizou a Prefeitura do DF a promover de-
«apropriações judiciais ou amigáveis de terras;
tratou da organização, funcionamento e extinção
de aeroclubes; tratou do registro dos órgãos exe-
cativos e de médicos dedicados às atividades bemo-
terápicas; mudou o nome da Escola de Enfermei-
ros Alfredo Pinto para Escola de Enfermagem Al-
fredo Pinto, e ainda assinou outros decretos, pror-rogando vigência de créditos na Marinha, alteran-
do o Código da Justiça Militar, definindo os cri-
mes de responsabilidade de prefeitos e vereadores,
regulamentando cobrança de impostos, isto sem
íalar na imensa Reforma Administrativa...

A imagem, que primeiro se alterava com len-
tidão, assume agora formas incessantes. Com a
instalação, hoje, do nôvo Congresso, extingue-se
o poder governamental de fazer decretos-leis. Mas
resta o recurso dos atos complementares. Do pon-
to-de-vista da feitura tle leis, o Governo Costa ts
Silva poderá considerar-se em chômage, ao come-
çar seus trabalhos dentro de duas semanas. Está
legislado.

Normalização
Instala-se hoje mais uma sessão legislativa,

com o Congresso Nacional renovado em cerca de
quarenta por cento de seus membros. Os depu-
tados e senadores que hoje se reúnem em sessão
inaugural têm pela írente quatro e oito anos de
mandato. Mandato emanado da fonte popular, cm
eleições diretas realizadas no ano passado, num
clima em que eram ainda nítidas certas restrições
de origem revolucionária.

O Congresso que hoje inicia a sua trajetória
não pode ignorar as suas responsabilidades. O
outro, que se encerrou há pouco mais dc um mês,
passou por uma série de yicissitudes que de certa
íorma o singularizaram na História republicana.
Poi o Congresso da crise e chegou ao íinal de sua
missão c de seu período depois de executar tarefas
excepcionais, inclusive a votação, em rilmo acele-
rado, de um projeto de Constituição rigidamente
posto a votos por iniciativa do Executivo.

O nôvo Congresso abre-se, porém, noutro
.-aVL.«]rp^mt^on^Jnicialinen!e, estará dentro do
poucos dias livre cia espãcTã-cíè^>âiT_ocles-d_F-T_n_^-
saeões, já que o Alo Institucional n.° 2 expira
a 15 de março próximo. Em princípio, pois, não
terá de temer mutilações como as que vimos re-
eentemehte.

Extingue-se o poder excepcional dos Atos Ins-
titucionais, instrumentos típicos de uma fase de
arbítrio revolucionário, com a natural afirmação
e preeminência do Executivo, mas começa, pràti-camente, a vigir, com o atual Congresso, a nova

Constituição, que não resultou de uma Assembléia
Constituinte, mas situou-se ainda dentro do mesmo
espectro excepcional. Sabe-se que, desde a primei-ra bora, não faltarão as vozes que se vão erguer
em favor do revL.ionismv —. uma revisão avant
la lettre, já que a Constituição sequer entrou ainda
em vigor. Na atitude revisionista vão se alinhar,
desde logo, os congressistas dispostos a fazer opo-
sicão, não apenas ao próximo Govêmo, como tam-
bém a todo o ideário da Revolução, que, sob a li-
derança do Presidente Castelo Branco, atirou-se
à tarefa de reformular a vida polí.ico-achninistra-
tiva do País.

Em ambas as bancadas, a do Governo como
a da Oposição, terá de haver, contudo, a consciên-
cia da missão que toca ao Congresso, particular-
mente no que diz respeito ao processo de norma-
lização polílico-institucional. A política do Govêr-
no Costa e Silva sc fará sobretudo no Congresso,
com apoio na maioria constituída pela ARENA,
mas certamente com uma bancada oposicionista
mais_desembaraçada para pôr cm prática um pro-

Há sinais ãe que o Con-
gresso nôvo se instala
hoje em Brasília inspira-
do pela responsabilidade
que lhe vai tocar, nesta
sexta legislatura, no pro-
cesso de consolidação do
sistema democrático em
convalescença a partir de
15 âe março, quando en-
tra em vigor a Constitui-
ção de 24 ãe janeiro.

Com a Constituição
nova, emergirá áa pe-
numbra desta primeira
fase ãe implantação áos
princípios áo movimento
ãe 31 áe março um Go-
vêrno também nôvo, tão
nôvo quanto o Congresso
revitalizado pelo voto po.
pular e destinado a re-
conquistar o lugar que
lhe cabe no mecanismo
ão regime democrático.
Mas para que o nôvo Go-
vêrno possa corresponder
à sua responsabilidade
específica, será impres-
cmáível que a Câmara e
o Senaâo não faltem, por
sua vez, à expectativa
popular que existe tam-
bém em relação ao seti
comportamento nos pró-
ximos quatro anos.

Vm ãos sinais ãe que
o Congresso começa a
funcionar inspirado, co-
mo dizíamos, pela cons-
ciência do seu papel, era
dado ontem pelo futuro
líder do Govêmo na Câ-
mara, Sr. Ernâni Sátiro,
que revelava a intenção
de iniciar contatos ime-
üiatos com as liãeranças
regionais para o exame
preliminar ãe uma quês-
tão vital: a complemen-
tação da nova Carta. De-
verá resultar desses en-
tenãimentos a designa-
ção de uma comissão
parlamentar ãe alto ni-
vel, incumbida de fazer

uma -eleitura sistemáti-
ca ãa Constituição para
identificar desde logo to-
dos os dispositivos que
reclamarão do Congresso
uma ação pronta, para
complementá-los, toman-
ão-os aplicáveis ãe falo e
não apenas letra morta
ou ãestinaáa a morrer
por falta ãe função.

A Constituição ãe 1945
morreu praticamente em
1964, apesar de mantida
por uma fórmula técni-
co-yolítica encontrada
pelos ãirigentes áo movi-
mento âe 31 de março,
sem que alguns ãe seus
manáamentos funâa-
mentais encontrassem âo
legislador ordinário o só-
pro vitalizaãor ãas gran-
des leis complementares.
Sem. âesprezar os âemais
fatores âeterminantes ãa
ãeter íor ação precoce ãa
Carta que marcou o res-
surgimento do sistema
democrático após a que-
da áa Ditaãura Vargas,
poáe-se afirmar que a
inércia ão Congresso se
constituiu numa áas cau-
sas âo envelhecimento áo
estattito básico, reáuzi-
âo, no curso ãe âuas ãé-
cadas, às ãisposições au-
to-aplicáveis e converti-
do, conseqiienteme n t e,
no alvo ãos ataques e in-
satisfações gerais, âesãe
os governos — que se
sentiam imobilizaâos por
êle — até às classes po-
pulares, sujeitas, por um
lado, a velhos diplomas
ão Estado Nôvo, e por ou-
tro lado instintivamente
liberadas para uma ação
sem limites, que levou o
País à subversão extre-
maâa sob a Presiáência
João Goulart.

A nova Constituição
entrará em vigor a 15 áe

março. De sua aplicação
correta — . não âe sua
revisão precipitada — áe-
penãerá.a sua vitaliãaâe,
como dependerá a esta-
bilidaâe ão sistema âe-
mocrático em convales-
cença a partir âessa ãa-
ta. Mas sua aplicação ãe-
pcnáerá âa presteza e sa-
bedoria com que o nôvo
Congresso se lance ã sua
complementação, ofere-
cenâo ao Governo e ao
País as leis oráinárias e
complementares que a
própria Carta prevê como
conâição para a. sua ob-
servância, no sentiâo
político e administrativo
mais largo e profundo ãa
expressão.

Três decretos vão
para o Congresso

Três decretos-leis que
seriam assinados ontem,
juntamente com os que
foram âivulgaâos peta
Presiáência da Repúbli-
ca, tiveram a sua publi-
cação sustada pelo Ma-
reehal Castelo Branco: o
que regulamentaria a
profissão ãe àoméstica, o
que complementaria o
âispositivo constitucional
referente à participação
ãos empregados nos lu-
cros ãas empresas, e o
que ãisporia sobre a co-
gestão, isto é, a partici- •
pação ãos empregados na
ãireção ãas empresas pri-
vaâas.

Tenão sondado a opi-
nião das classes produto-
ras, que não reagiram fo,-
vorà vel mente na medida
do que esperava o Maré-
chal Castelo, o Presiãente
da República resolveu re-
meter os três decretos ao
Congresso, na forma ãe
projetos de leis.

A velha Polícia

gramalTe ação realistiea. Us traumas do movmiên
to de 31 dc marco de 1964 terão de ser absorvidos,
encaminhando-se a reconciliação do Poder Civil
com as lideranças militares, que ainda se projetam
sobre a vida política. Com a sua capacidade legis-
lativa restringida, o Congresso que hoje sc abre
não poderá ser uma presença meramente decora-
tiva e é dêlc, em grande parte, que vai depender
a normalidade que o País deseja, para a retomada
do desenvolvimento sem quebra da estabilidade.

Nosso último artigo, no
qual tratávamos dos es-
cândalos policiais que
ocorrem de tempos a tem-
pos provocando crises de
administração p r e j u -
diciais à segurança públi-
ca, motivou alguns pro-
nunciamentos de antigas

de grandes nomes que
exerceram a direção dos
serviços policiais. Quase
todos já não existem.

Eram Renato Bittencourt,
Átila Neves, Esposei Cou-
tinho, Oliveira Ribei-
ro Sobrinho, Nascimento

Martins Alonso

toridades mais gradua-
das dela tomavam a ini-
ciativa, sofrendo reações
graves como aquela em
que tombou apunhalado
César Garcês que sobre-
viveu por alguns anos,
sempre sob as conseoüên__

Anacronismo
Numa página de anacronismo histórico, o Go-

vêrno Castelo Branco decidiu dar forma legislati-
va ao ahstracionismo da participação dos empre-
gados nos lucros das empresas, que a Constitui-
ção de 46 fixou mas o legislador ordinário não
teve como regulamentar. Durante vinte anos, odispositivo constitucional permaneceu letra morta.
Nem os próprios assalariados lembraram-se de rei-vmdicar sua regulamentação.

Em sua ansiedade crepnseular. o Governo queatuou de costas para a opinião pública, surdo àsreivindicações das classes trabalhadoras, resolveu
pagar o seu tributo ao paternalismo e deu forma
a uma idéia que a experiência de outros povosmostrou inviável. À falta de determinação prálica,a imensa máquina montada para planejar no pia-no abstrato desenterrou da Carta Constitucional de46 a participação nos lucros e elaborou o decreto-leu na esperança vã de tornar o Governo credorde um reconhecimento que não fêz por merecerem sua política trabalhista.

Afinal, depois de ter feito intervenções emmassa nos sindicatos, paralisando a vida das enti-< iides de classe e contendo os salários em níveiade saeril.no, decidiu dar aos assalariados um pre-sente antigo. Os empregados querem é a forma
direta de participação nos lucros, ou seja, salários
com valor atualizado, que os sustente em nível de
consumo. Ganhar certo e ganhar mais é uma rei-

/
vindicação; a participação nos lucros é forma eva-
siva, dotada de contorno de miragem, e sem con-
teúdo prático.

Além do mais, o mecanismo estabelecido pelo
decreto-lei leva para as relações entre empregados
e empresas uma desconfiança instintiva, perniciosa
até para o processo produtivo. No quadro econô-
mico brasileiro, a miragem da participação chega
a parecer cruel, pois as empresas estão longe cíe
apresentar resultados cuja prioridade não seja o
reinvestimento. Apesar da abundância normativa
governamental, o País é praticamente o mesmo do
passado, de insuficiência empresarial reconheci-
da. Estamos longe ainda dos modelos desenvolvi-
dos, apesar das aparências ilusórias de leis c re-
gulamentos confeccionados por apego ao formal.

Falta às entidades de classe consciência sin-
dical, sem falar na inexistência de. lideranças iden-
tifiçadas com os interesses dos grupos profissio-
nais. Esta consciência é forjada na luta cle reivin-
dicações, jamais pelo paternalismo estatal. A for-
ma cle interessar o empregado na empresa é deba-
ter a reivindicação salarial e não oferecer-se uma
participação equívoca num lucro discutível.

Como idéia econômica, a participação nos lu-
cros é inviável. Como doutrina social, é tnistifica-
çao planejada e, como concepção política, apenas
nostalgia liberal desatualizada.

autoridades que nos re-
lembraram, além dos que
referimos, outros fatos
que não vieram a públi-
co mas apressaram inclu-
sive a exoneração de Che-
fes de Polícia. Basta re-
cordar que, num período
cle vinte anos, vinte au-
toridades, entre civis e
militares, dirigiram a or-
ganizaçao de segurança..
Mas poucos sabem que o
motivo da saída de al-
guns foi determinado pe-
la conduta de auxiliares
que eles mesmos escolhe-
ram, não interferindo
nas coisas ilícitas alguns
velhos profissionais que
fizeram com sacrifício a
sua carreira, correram
riscos, sofreram preteri-
ções e duras decepções,
mas resguardaram por
muitos anos a boa fama
da Polícia carioca.

Entre os que nos fala-
ram, pudemos ouvir pelo
telefone a voz de um ve-
lho delegado de nosso
tempo que procurou ou-
tro caminho na vida pú-
blica porque, como disse,
não se encorajava a en-
írentar o comportamen-
to suspeitoso de certas
autoridades. O diálogo
nos trouxe a recordação

Silva, César Garcez e tan-
tos outros que tão alta-
mente resguardaram a
dignidade das funções.

Quem conhece a histô-
ria da Polícia carioca e
pode documentá-la com
fatos incontestáveis, re-
corda-se que neste século
o primeiro e ruidoso es-
cândalo surgiu ao tempo
da administração Fon-
toura. O delegado Rena-
to Bittencourt desfechou
uma campanha contra o
jogo. A ação da autori-
dade molestou os homens
do Gabinete. No mesmo
dia, secretamente, foi le-
vada uma Portaria ao ór-
gão oficial. Era a sua de-
missão. A reação foi ime-
diata e evitou que se con-
sumasse o escândalo de
punir a autoridade que
cumpria o seu dever. O
assunto, antes de ser le-
vado ao Chefe do Govêr-
no, foi tratado por dois
Ministros responsáveis e,
se temos bem na memó-
ria, o encontro começou
na redação deste Jornal,
quando foram combina-
das a substituição do
Chefe de Polícia e a read-
missão do delegado.

A partir dessa época, a
repressão cresceu. As au-

cias das lesões recebidas,
as quais influíram no
mal que lhe tirou a vida.
Com a Revolução de 30.,
as antigas autoridades
foram demitidas porque
haviam servido ao Govêr-
no caído. Vieram outros
homens, alguns íntegros
e capazes, como Barros
Júnior, Virgílio Barbosa
Lima, Cumplido Santa-
na. Mas duraram pouco
e vieram também as re-
formas e tôda a estrutu-
ra da velha e operosa or-
ganizaçao desapareceu. E
por motivos que muitos
conhecem, mas poucos
têm a coragem de procla-
mar, germinou a corrup-
ção que se manifesta, já
agora, com maior cons-
tãncia e intensidade.*

Dos velhos tempos, res-
tam poucos. Uns que se
retiraram da atividade e
outros que não se anima-
ram a fazê-lo. E. da Poli-
cia antiga, aquela que
começou nos exemplos
de Aurelino Leal, está
presente com o seu depoi-
mento histórico, se qui-
ser íalar, um homem que
integrou o grupo anterior
a 30: Augusto Mendes. O
velho delegado é ,um sim-
bolo e um exemplo.
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Escola pública hoje inicia aulas com falta de professoras
AMES e UBES anunciam início
do congresso dos estudantes

Estudantes que integram a AMES e a
UBES anunciaram que o XIX Congresso Na-
cional de Estudantes Secundários está se rea-
lizando desde às 13h de ontem, em local man-
tido sob absoluto sigilo, e deverá encerrar-so
com movimentos de rua, em data ainda não
fixada.

A segurança dos congressistas, segundo os
informantes,' é mantida por 20 estudantes mu-
nldos de aparelhos de rádio conhecidos porwalkie talkies — os mesmos usados pela Poli-
cia — e obedece a um plano que prevê até a
resistência aos agentes do DOPS para que os
congressistas possam fugir.

A ESTRATÉGIA

Os organizadores do congresso informaram
que, "conforme as notas oficiais, o movimento
da AMES-UBES iniciou-se pela manhã com arealização de um comicio-relâmpago no Largo
dé São Francisco, em obediência ao plano ela-
borado na noite de segunda-feira".— Este plano — disseram .— elaborado du-rante uma reunião secreta, previa a distribui-
ção das delegações em cinco grupos por vários
pontos da Cidade, e às 6h de Ontem o seu
transporte, em carros particulares, pára o lo-
cal do congresso.

O INÍCIO

Informaram que às 13hl5m, o encontro teveInício, "dele participando dezenas de moças o
que a Idade da maioria dos congressistas variade 16 a 19 anos. Alguns sâo filhos de figurasImportantes da política de seus Estados." A
presidência do Congresso está a cargo da UBESe é composta de nove elementos, devendo, poresses dias, ser criadas algumas comissões, queterão um certo prazo para debater e apresen-tar em plenário as suas conclusões".

Explicaram que cada congressista dispõe daaté meia hora para apresentar a sua tese, ten-do ficado decidido, ontem mesmo, que haverá

nova eleição e posteriormente posse da nova
diretoria da UBES. - "

A LOGÍSTICA
A senhora poderia arranjar alguma co-

mida e roupa para os flagelados das enchen-
tes? De preferência, senhora, mais comida do
que roupa. Essa é a tática utilizada pelos es-
tudantes para conseguir alimentação para os
dias em que estiverem reunidos.

A roupa eles afirmam que realmente le-
varam até o Maracanãzinho, mas confessam
que a comida foi transportada para o local do
Congresso, onde agora mantêm armazenados 20
quilos de arroz, 20 de feijão, diversos enlata-
dos, camas beliches, 10 quilos de café, 20 do
açúcar, diversas caixas de doce e uma boa
quantidade de latas de leite em pó.Segundo dizem, inúmeras casas comerciais
contribuíram, também, para dar alimentação
aos estudantes. A maioria dessas casas encon-
tra-se em outros Estados. Esses alimentos,
principalmente os enlatados, Já estavam no Rio
há cerca de uma semana.

Os estudantes não se apertarão em caso
de doença. Para isso contam com um acadêmi-
co de medicina, remédios, ataduras e até de-
sinfetante para água. Em caso de choque com
a Policia, dispõem de inúmeros vidros de amô-
nia, cuja função é a de neutralizar os efeitos
do gás das bombas de lacrimogêneo.
O ESTADO-MAIOR

A Direção da AMES informou possuirgrupo de choque, com elementos treinados em
judô, karatê, jiu-jitsu e capoeira.Não são muitos — dizem — mas dão
pra saída. Relações Públicas também não fal-ta. Há gente sempre dando ciência aos jor-nais sôbre o que está acontecendo.

Cerca de 5 mil folhas de papel almaço es-tao sendo utilizadas pelo Congressistas, quetambém possuem um farto material de do-cumentação. A maioria é de opinião que as
prisões efetuadas pela Polícia carioca só bene-íiciaram o movimento.

DOPS acha que tudo é mentira
O Diretor do DOPS, General Lucidio Arru-dá, considerou como "uma farsa que visa aconfundir a opinião pública", as informaçõesde alguns estudantes segundo as quais foramrealizados os Congressos da UNE, da AMES eUBES, apesar de toda a fiscalização da Políciafederal e estadual.
O General disse que "com as medidas pre-ventivas — detenções nas barreiras do Estadoaeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias— teve pleno êxito a operação-esvazia, não ha-vendo nenhum desses congressos de mais ori-entação comunista e adeptos daquela ideolo-

gia do que propriamente da mocidade estu-tíantil".
DETENÇÕES

Até ontem, os agentes do DOPS, da Poli-cia federal e dò SNI se revezaram nas barrei-ras, detendo todos os estudantes que chega-vam ao Rio e os' conduzindo ao DOPS, paraque fossem levantadas as suas fichas.
Nesse trabalho, cerca de mil fichas íoramexaminadas, não só pertencentes à Policia daGuanabara, mas,de outros Estados, que para«qui haviam sido enviadas há meses.Enquanto o°DOPS e o Departamento Fe-deral de Segurança Pública continuam afirman-

do que não houve o propalado Seminário daUNE, as lideranças universitárias distribuíramontem diversas notas oficiais onde confirmamo encontro e adiantam que nas próximas ho-ras "deverá ser lançada uma Carta de Prin-cipios".
O Chefe do DFSP, Coronel Leitão, informa

que dentro das próximas horas sairá "um ver-dadelro listão com os nomes dos estudantes
que tiveram farto material subversivo apreen-dido em suas residências".

OS NOMES

O Coronel Leitão aponta o estudante Her-bert José de Sousa como um dos articuladoresdo Movimento da Ação Popular, "que seria a
principal responsável pelas manifestações estu-tíantls". Depois de reafirmar que não acreditana realização do Congresso da UNE, o Chefedo Departamento Federal de Segurança Públi-
ça disse que têm ordens expressas para proi-bir a continuação dos movimentos.— O que eles querem é causar desordens,e isso nós não permitiremos. Não usaremosviolência, mas também não permitiremos quanossas ordens deixem de ser obedecidas. íi-nalizou. "

Castelo proíbe prisão em rodovia
O DOPS e demais órgãos policiais da Gua-nabara receberam ontem ordens pessoais doPresidente Castelo Branco para suspender ime-diatamente a detenção de estudantes nas rodo-vias que ligam o Rio ao resto do País.A providência do Presidente resultou deuma denúncia formulada ao Governo federal

pelo Senador Mário Martins, com base no nott-ciárlo do JORNAL DO BRASIL, através doPresidente da ARENA, Senador Daniel Krieger,e do Senador Paulo Sarasate.
Recebendo a denúncia, o Presidente Castelo

Branco determinou a Investigação de sua pro-cedència, tendo ficado .^impressionado ao saber
que policiais cariocas estavam, Inclusive reti-rando estudantes da companhia dos pais, emviagem para a Guanabara, para enviá-los à se-de do DOPS.

.) Na presença do Sr. Paulo Sarasate, o Pre-¦ sidente telefonou aos responsáveis pelas de-tenções, determinando-lhes que só efetuassem
prisões em casos comprovados de agitação e
parassem imediatamente com a repressão nasestradas.

Repressão já chega ao Nordeste
¦_ Belo Horizonte (Sucursal) — O Presidenteda União Estadual dos Estudantes de MinasGerais, universitário Jarbas Cerqueira — quevoltou ontem do Rio, onde participou do Semi-nario sôbre Reforma Universitária — disse quevai organizar no interior mineiro, em fins demarço, um seminário estadual sôbre a pene-tração Imperialista no ensino brasileiro, con-forme decisão do seminário nacional.Disse o Presidente da UEE, que "no inte-rior terão melhores condições de ludibriar aPolícia e descentralizar as decisões universi-tarias, estando também definitivamente marca-tia para 12 a 18 de março a Semana do Ca-louro em todo o Estado, com shows, palestras* uma passeata, no último dia, em todas as ci-dades mineiras qué têm vida universitária". • ¦O estudante Jarbas Cerqueira disse que atese apresentada por Minas Gerais, elaborada
pela UEE em colaboração com os diretórios

acadêmicos, serviu de corpo central para re-dação do texto final do seminário. A primeiraparte da tese versava sóbre o imperialismo, ocapitalismo no Brasil e a politica educacionalda ditadura. A segunda parte apresentava da-dos do Projeto Michigan e do Plano Camelot,contando todos os detalhes de uma pesquisaque está sendo atualmente desenvolvida pelaUniversidade de Michigan, no Interior mineiro.
EM PERNAMBUCO

,., Recife (Sucursal) — Os estudantes univer-sitários Célia Leite, Laciotúlio de Oliveira, Pau-lo Guimarães e Geraldo Aguiar foram presosontem de madrugada por agentes do DOPS.,Os agentes policiais acusam os estudantesde estarem distribuindo panfletos de apoio aoSimpósio da extinta UNE, "realizado no Riode Janeiro apesar da repressão".

Assunção Cardoso assume
Diretoria do Material de
Comunicação do Exército

. O General Henrique Carlos de Assunção Cardoso as-«umiu ontem as funções de Diretor de Material de Co-municações do Exército, e em seu discurso afirmou quea Nação ja ve no Governo que se instalará a 15 de mateoo signo da consolidagão", mas que "a consolidação revo-
SçT^madaSse" 
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«», ^"Comandante das Artilharias Divisionárias da 2»RM, de Curitiba e de Jundiaí, o General Henrique Carlosde Assunção Cardoso tomou posse na Diretoria da DCem presença do General Adalberto Ribeiro Paz do Ge-neral Siseno Sarmento e do General Oscar Luis, represen-tante do Ministro da Guerra, além de outros
MISSÃO : . i

Embora sem a ostentação
marcial das atividades de co-
mando — afirmou o General
Assunção Cardoso em seu dis-
curso —, trabalhando no ano-
himato dos parques e depósi-
tos, dos gabinetes e escritórios,
a missão que recebi tem tam-
bém a sua grandeza e a sua
glória, pois há também glóriae grandeza nas mãos dos téc-nicos e operários que lidam
com o valioso instrumental que
fransmite a vontade e a de-cisão do chefe.Encarando desta forma anova missão — prosseguiu —,
é fácil dedicar-lhe a mesma
decisão e o mesmo entusiasmo
ciue pautaram ntwsos coman-dos anteriores. Longe de nós,
portanto, a idéia de que essaChefia possa ser o remanso

¦1

que compensaria a rude fainadesses últimos anos. Não nos
julgamos sequer dispensados
de manter com os destemidos
companheiros da Revolução, avigilância ativa e firme queaiiida é necessária para que seconsolide o movimento de mar-
ço de 1964.

— Há muito ainda que lutar— concluiu o General Assun-
ção Cardoso —, pois a conso-
lidação do movimento revolu-
cionário só será posrlvel se fôrmantida a coesão das Forças
Arninda^, única barreira qüe
anulará as ambições e a solér-
cia dos corruptos e subversi-
vos. agora travestidos de ho-
mens de bem, e para muitos,
grandes patriotas exilados e
sinceros democratas incempre- '
endidos.

Vestibular
na FNFi dá
em protesto

Os vestibulandos ao Curso do
Matemática da Faculdade do
Filosofia da Universidade Fe-
derál do Rio de Janeiro (ex-
FNFi) protestavam ontem, con-
tra o critério adotado para a
correção da prova de Inglês,
que não íol organizada pelos
professores da cadeira, mas
sim pelos de Matemática.

Os resultados divulgados fo-
ram considerados pelos alunos
como "surpreendentes, pois a
grande maioria estava certa de
ter-se saído bem, mas existem
páginas inteiras de notes iun,
e não mais de uma dezena de
notas superiores a cinco".

Os alunos estranhavam tam-
bém "o faito de terem parti-
cipado da prova de Fisica 81
candidatos, e 91 da de Inglês,
que íoi depois" e reclamavam
contra a morosidade da Dire-
toria de Ensino, que "até hoje
não divulgou a relação dos
classificados, embora os exa-
mes tenham terminado na
quarta-feira da semana pas-
sada e, para saber-se a clis-
sificação, basta uma simples
soma de quatro parcelas".

As 618 escolas públicas do
Estado iniciam hoje as suas
aulas com um déficit de pes-soai de 26%, pois as professo-ras que trabalharam no Censo
Escolar da Guanabara terão
suas férias prorrogadas até o
dia 10.

O ano letivo do ensino mé-
dio começará na segunda-fei-
ra com uma aula do Secreta-
rio de Educação Benjamim de'
Morais, no novo prédio da Es-
cola Normal Carmela Dutra,
cm Vaz Lobo, não havendo da-
ta fixa para a abertura dos
jardins de infância.

As turmas prejudicadas pelaausência das 4 300 professoras
que estarão em férias até o dia
10 receberão aulas de substi-
tutas. O Departamento de En-
sino Primário Informou que11700 professoras públicas res-
tantes suprirão a falta das de-
mais, não sendo êste motivo
para que alguma escola deixe
de funcionar hoje.

Os estabelecimentos de ensl-
no particular de nível médio
deverão seguir os estaduais,
com a volta às aulas marcada
para o dia 6, segundo informou
o Sindicato de Estabelecimen-
tos de Ensino Secundário.
JARDINS E CM.

Só alguns dos jardins de in-fância do Estado iniciam hojesuas atividades. Outros, comoo Gabriela Mistral, marcarão
a data depois de uma reunião
com os pais, às lOh de hoje no

Jardim Marechal Hermes, em
Botafogo, as aulas começarão
a 15 de março.

No Colégio Militar o perlo-do escolar de 1967 terá Inicio
hoje, às 8h30m, com a soleni-
dade de abertura djas aulas
para os alunos do ciclo gina-sial, a amanhã à mesma hora
para os do ciclo colegial. Os
alunos devem apresentar-se
às subunidades e que servem
com o quarto uniforme, mas os
recém-matriculados podiem ir
em traje civil. .'¦

INTEGRAÇÃO

O Governador Negrão de Ll-
ma instituiu ontem, através de
decreto, o sistema de Unida-
des Integradas no ensino es-
tadual — tipos de estabeleci-
mentos que congregam os ní-
veis primário e médio num
mesmo prédio ou conjunto de
prédios contíguos •"- e criou,
para coordenar suas atividades,
o Serviço de Unidades Inte-
gradas do Departamento de
Educação Média da Secretaria
de Educação.

No mesmo decreto, em quesão criadas vinte unidades in-
tegradas, o Governador expli-
ca a importância que pode ha-
ver na personalidade do edu-
cando em realizar os seus es-tudos, desde o primeiro ano docurso primário ao último do
grau médio, num só estabele-
cimento de ensino, criando noaluno um espírito de escola.

Palestra de Castro Faria
abre os cursos da UFRJ

Uma aula inaugural do Di-retor do Museu Nacional, Pro-
íessor Luís de Castro Faria,
sôbre Reforma Universitáriar
marca hoje a abertura des cur-sos da Universidade Federal doRio de Janeiro.

O Reitor Clementino FragaFilho convoca os corpos docen-te, discente e administrativo
da UFRJ para a solenidade,
marcada para as lOh na Fa-culdade de Arquitetura, na Ci-dade Universitária, com a pre-sença do Ministro da Educa-
ção, Sr. Moniz de Aragão.
SAUDAÇÃO

O Reitor
Federal do

da Universidade
Rio de Janeiro,

Prof. Clementino Fraga Filho,
dirigiu ontem uma Mensagem
ao jovem calouro em queaponta como causas do estadode frustração dos estudantes,
entre outras, "os defeitos daestrutura universitária, a au-sência de motivação para o es-tudo e a escassez de oportu-
Jlidades". *

Segundo o Prof. Fraga Filho,'a Universidade brasf.eira en-contra-se em face de duas
pressões: uma demográfica,
que se traduz no aumento con-tínuo da demanda de matrí-cuias, outra de desenvolvimen-
to, caracterizada pela "necessi-
dade de oferecer ao País nú-mero cada vez maior de téc-nicos e profissionais".

Johnson pode
ainda vir
ao Brasil

Brasília. (Sucursal) — Em
mensagem dirigida ao Adido de
Imprensa, da Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil, o
Presidente Lyndon Johnson
não confirma a viagem ao Bra-
sil, anunciada por algumas
agências estrangeiras, mas diz
que "não está fechada a pos-eibilidade de vir a fazê-la",
quando da realização da reu-
nião de cúpula em Punta dei
Este.

A mensagem do Presidente
norte-americano, transmitida
através de telex, foi lida du-
rante o almoço que o Clube de
Imprensa e o Sindicato dos. Jornalistas Profissionais do
Distrito Federal ofereceram
ontem, no Hotel Nacional, ao
Sr. Jack Wyant, pela sua re-
cente nomeação para o cargo
de Adido da Embaixada.

OUTRA HOMENAGEM

Ainda durante o almoço, foi
prestada uma homenagem ao
cinegrafista da Agência Nacio-
mal Ramon Garcia, que há 42
anos exerce sua profissão jun-to à Presidêrçpla da República,

Ao receber das mãos do Sr.
Jack Wyant a medalha ofere-
cida pelo Clube de Imprensa,
o Sr. Ramon Garcia comentou
alguns fatos de sua longa car-
reira e de seus 75 anos de vida.— Todos me perguntam,sempre, quantos anos eu tenho,
mas quero dizer a vocês queem 1925, ao entrar pela pri-',meira vez na Sala de Impren-!
sa do Palácio do Catete. já en-
contrei lá alguns eclegas queainda estão ao nosso lado, sem
que ninguém lhes pergunte
quantos anos têm.

Também estiveram presentesao almoço, como convidados
especiais, o Diretor Adjunto da
USIS, Sr. Ernest Wiener; o en-
carregado do Serviço de Im-
prensa da USIS, Sr. Leon Le-
derer; o Diretor de A Gazeta,
Sr. Orlando Pinto; o Adido
Cultural da Embaixada Ame-
xicana, Sr. Howard Sketerly, e
a Srta. Fanny Switt.

IME dedica aos civis
a sua aula inaugural

Facilitar cada vez mais oingresso de alunos civis, em ¦
face do ainda deficiente nume-
ro de vagas nas escolas de En-
genharia, foi uma das diretri-zes propostas ao Instituto Mi-
litar de Engenharia pelo seuDiretor de Produção e Obras,General August» Fragoso, aodar ontem a aula inaugural dnano letivo de 1967.

Abordando o tema Os Enge-¦nlteiros Militares ito Brasil, oGeneral Augusto Fragoso con-

siderou como .,„ pl„
problemas atuais do IME „ >..,-rência de instalações, materiale pessoal adequados, o desen-volvimento ainda insatisfató-
rio das pesquisas e a falta daum regulamento próprio.

Assistiram à aula inaugural
quase todos os diretores e pro-fessôres do IME,. além de de-ssenas de alunos, inclusive anova turma de civis de 1867,com vários rapazes de cabeloslongos.

Frente fria
K chega ao Rio

brevemente

"La Prensa" liga episódio
Negrão JB com a futura
lei de imprensa do Brasil

Buenos Aires (UPI _ JB) - o matutino La Prensa.o mais importante da Argentina, disse em seu editorialae ontem que o cancelamento de um contrato de publi-cidade do Governo estadual com o JORNAL DO BRASIL,no Rio de Janeiro, dá bem uma idéia do destino da liber-dade de imprensa no Brasil.
No artigo, intitulado Pressões Contra um Diário noBrasil, o jornal argentino diz ainda que a "sanção" im-

posta ao JB não se pode considerar como tendo sido im-
posta "nos termos da Lei de Imprensa, ditada há poucono Brasil", mas "constitui uma espécie de antecipação do
que poderá ocorrer quando se aplicar o nóvo regime".

de antecipação do que poderáocorrer quando se aplicar onovo regime. Não é de estra-
nhar então que algumas au-
toridades se considerem desde
já com direito a adotar repre-
sálias de natureza diversa —
cancelamento de publicidade,
por exemplo, embora seja um
procedimento de certo modomesquinho — quando um jor-nal anuncia seu desagrado pe-las criticas a uma gestão go-vernamental ou administrati-
va. Desaparecida a liberdade
de expressão como principio,tal e qual parece que ocorrerá
no Brasil, já não haverá limi-
tes para a ação dos governan-tes em relação à imprensa.
Dentro da intrincada siste-
tnática administrativa e legal,
encontrarão, a cada passo,meios para silenciar as criti-
cas que lhes aborreçam e nin-
gUém poderá censurá-los poraplicá-los, se o exemplo vem
de cima"."Na conduta observada por\ ditadores do próprio Pais ou
do exterior para com o jorna-lismo, esses governantes en-
contrarão um catálogo com-
pleto das medidas dé que dis-
põem para amordaçar òs jor-nais."

O ARTIGO

O editorial diz, entre outras
coisas:"Um dos diários mais impor-
tantes do Rio de Janeiro, o
JORNAL DO BRASIL, foi ob-
jeto de uma espécie de castigo
por parte do Governo do Es-
tado da Guanabara, que can-
celou toda a publicidade ofi-
ciai naquele matutino. Através
de ofício, o Governo suspendeu
toda a publicidade paga querealizava através do JORNAL

, DO BRASIL e da RADIO JOR-
NAL DO BRASH. e recorda as
criticas formuladas à inoperân-
cia do Governo estadual, espe-
cialmente seu fracasso em to-
mar precauções entre as <nun-
dações de janeiro de 1966, quecausaram 550 mortos, e as re-
gistradas ultimamente."

Mais adiante diz:"A medida é o estabelecimen-
to de uma espécie de censura,,
dando novas provas da falta de
eficácia do Governo, querendoamordaçar as criticas, silen-
ciando-os".

O QUE OCORRER'
"Não"se pode dizer que a

sanção tenha sido imposta nos
termos da Lei de Imprensa
ditada há pouco ino Brssil,
pois entre as penas estabele-
cidas para os delitos ou abu-
sos da liberdade de imprensa
não figura o cancelamento da
publicidade oficial dos jornaisou estações de rádio. Além
disso, a referida lei ainda não
entrou em vigor. Por outro
lado, nenhum Governo neces-
sltarla de um diploma legal
para deixar de publicai amin-
cios oficiais pagos num Jor-nal, revista ou estação de rá-
dio. Tais publicações são fei-
tas voluntariamente de uma e
outra parte. O significado da
suspensão da publicidade é
outro. Constitui uma espécie

Uma frente fria localiza-
da ontem no Uruguai e Nor-
te da Argentina deverá pe-
netrar hoje no País e atin-
gir Santa Catarina, havén-
do possibilidade de chegar
ao Rio nos próximos dias
por causa de sua progressão
na direção nordeste; O ca-
rioca, porém, terá mais al-
guns dias de tempo bom e
calor.

Tramito
quer alterar
empiacamento

Através de denúncias, re-
vendedores autorizados devei-
culos foram informados de que
o Diretor do Serviço de Em-
placamento, Coronel Jamil
Jorge Sobrinho, pretende res-
tabelecer o sistema de empla-
cametno de carros daquelas
organizações através de despa-
chantes, mantendo a taxa de
locomoção correspondente a
25% do salário mínimo.

As firmas revendedoras con-
sideram que os despachantes"fazem sempre o serviço por
uma remuneração que dá pre-
juizo" e alegam já ter um
funcionário credenciado jun-
to ao Serviço de Emplacamen-
to, que paga a taxa de loco-
moção e, posteriormente, leva
os placas dos veículos às re-
vendedoras.

Departamento de Trânsito
deixa a crianças controle
do tráfego perto de escola

Sem qualquer plano para garantir a segurança das
crianças que hoje voltam às aulas, o Departamento de
Trânsito deixou esta tarefa para os alunos das escolas
primárias, que se encarregarão do controle do tráfego em
frente ao seu estabelecimento de ensino através da Pa-
trulha Escolar criada no ano passado.

O número de sinais luminosos próximos às escolas da-
nifiçados pelas chuvas é grande, e segundo o Departamento
de Trânsito estão sendo recuperados aos poucos, "porque
o Serviço de Sinalização só dispõe de uma viatura paraesse serviço e muito poucas lâmpadas em estoque".

A PATRULHA

A Patrulha Escolar de Segu-
rança, ante a inoperância do
Departamento de Trânsito,
passou no ano passado à fis-
calização dos veículos queavançam os sinais próximos às
escolas e a parar o tráfego pe-rlòdicamente para que um de-
terminado número de alunos
possa atravessar a rua. Os me-ninos nem sempre são respeita-
dos pelos motoristas, embora aPatrulha tenha autoridade pa-ra multar. E composta por 12

alunos de cada escola, sendo
dez efetivos e dois substitutos.

Uma fonte do Departamento
de Trânsito admitiu que a Pa-
trulha só é obedecida em ruas
de --pouco movimento de
veículos. E justamente nas de
maior movimento estão fora de
funcionamento os sinais lumi-
nosos, como é o caso da Siquei-
ra Campos, Santa Clara, Pas-
sagem, Vinte e Quatro de Maio
(próximo à Escola Sarmiento)
e Marechal Floriano, onde se
encontra uma das sessões do
Colégio Pedro II.

Publicitário que colocou
cores nos jornais alemães
está em visita ao Brasil

O introdutor, na Alemanha, depois da última Grande
Guerra, de várias técnicas norte-americanas de publici-dade, entre elas a utilização de cores na impressão de re-
vistas e jornais, encontra-se no Brasil, em visita aos es-
critórios da J. Walter Thompson. O Sr. Thomas Francis
Sutton é o Vice-Presidente Internacional daquela orga-
nização.

O Sr. Thomas Sutton é membro do Conselho do Ins-
tituto de Profissionais Liberais em Publicidade e de seu
Comitê de Desenvolvimento e Fellow da Sociedade Real de
Estatística e do Instituto de Estatísticos dos Estados Uni-
dos. Assumiu o posto de Vice-Presidente da Thompson
em 1966.

CURSOS

Graduado pelo St. Peter's
College, o Sr. Thomas Sutton
tem cursos de Filosofia, Politi-
ca e Economia da Universida-
tie de Oxford.1 Ingressou na
Thompson em 1949, servindo
inicialmente em Londres, onde
conseguiu colocar, o compu-
tador eletrônico a serviço da
publicidade. A partir de 1966
é o responsável pelos escrito-
rios de vários paises.

Em Francforte, o Sr. Sutton,

depois de 15 meses de trabalho,
montou o escritório indepen-
dente da JWT-Frankfurt. Fo-
ram iniciadas, então, as repro-
tíuções coloridas cm revistas,
inserções também coloridas em
jornais e análises de pesquisas

. de "média". Quando regressou
à Inglaterra, em 1959, o escri-
tório alemão já contava com
300 funcionários e uma renda
de USS 17 milhões.

O Sr. Thomas Sutton tem
43 anos e nasceu na Inglater-
ra, descendente de austríacos.

VOCÊ
PODE SER UM
PERSONAGEM
DAS MINHAS

MEMÓRIAS

(St? -\ÊBkJ|MV Ih

Novamente, a
partir de hoje
todos os dias

NELSON RODRIGUES
NO

Correio da Manhã
o»

CONSEQÜÊNCIAS
ANTECIPADAS

"O JORNAL DO BRASIL
recorda que ó ex-Presidente
João Goulart havia íeito o
mesmo, que o Governo ; da
Guanabara, quando aquele
diário começou a proclamar
sua queda, o que confirma o
que acabamos de dizer.""Acontece, pois, que as leis
restritivas à liberdade de im-
prensa . têm um alcance mais
amplo que o de seus próprios
termos e são tão condenáveis
pelo principio que encarram,
como por suas conseqüências,
mesmo antecipadas, como
ocorre neste caso."

Telefone para 22-1 Oi O
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL

f. (^B)
VULCAN MATERIAL

PLÁSTICO S/A
Tem a grata satisfação de comuni-

car que melhorou sensivelmente seus
serviços de comunicações, atendendo
agora seu PBX pelos troncos telefo-
nicos.

42-6010
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Polônia e Bulgária acusam \
Bonn de tentar impedir o
pacto de não proliferação

Genebra (UPI-JB) — Através de seus delegados na
•; Conferência do Desarmamento, Mizczyslav Blusztajn e

Krouni Christov, Polônia e Bulgária acusaram ontem a'.República Federal Alemã de mover uma violenta campa-
: nha, "muito"próxima da histeria", para impedir o estabe-
..lecimento de um-tratado contra a disseminação das armas
: nucleares. -

A redação do anteprojeto conjunto dos Estados uni-
dos e União Soviética foi adiada, para permitir novas con-

. sultas entre as delegações norte-americana e alemã, já aue"esta 
última protesta contra o que chama "cumplicidade"

.entre os Governos de Washington e Moscou quanto aos'.'termos 
do preâmbulo.

tado proscrevendo a dissemina-
ção das armas atômicas — des-
tinado especificamente a impe-
dü* que as Nações não nuolea-
res não venham a adquirir êsse
tipo de armamento —jestrin-
gira seu progresso no campo
da energia atômica civil. Preo-
cupa-a também que o controle-.
e Inspeção internacionais do
tratado permitam à União So-
viética manter espiões em suas
fábricas de energia atômica.

Os líderes das potências
nucleares, entretanto, haviam
assegurado que o pacto não
afetará os programas civis no
campo da energia atômica, i

NEM "ANTES NEM DEPOIS
II

.ADVERTÊNCIA

Disse o delegado polonês que
as objeções apresentadas pelos
delegados' alemães só podem
ser-motivadas pelo desejo de
destruir as possibilidades de
estabelecimento do tratado. "A
preocupação do Governo ale-
mão quanto a suas pacificas
atividades atômicas é pura-¦miente artificial. As negocia-
ções atingiram um ponto tal
que maiores demoras poderão
impedir a conclusão do acordo"
— acrescentou.

Christov acusou a Alemanha
de ir contra o próprio princi-
pio do tratado e altos funclo-
nários ocidentais admitiram,
em caráter privado, que a ra-
zão está do lado da Polônia e
Bulgária. Anteriormente, o
bloco soviético havia acusado
o Governo de Bonn de tentar
bloquear o pacto.

O porta-voz oficial -da delega-
ção dos Estados Unidos, ao
confirmar 'as noticias, declarou
a surpresa dos norte-america-
nos quanto à queixa alemã de"cumplicidade com a União
Soviética!'. As consultas prós-
seguem.

TEMOR

A República Federal Alemã
manifestou receio de que o tra-

AMÉRICA LATINA

Sobre o tratado de proscrlçãò
das armas nucleares na Améri-
ca Latina, o.delegado mexicano
à Conferência do Desarma-
mento Alfonso Garcia Robles,
disse esperar que o Brasil ve- •
nha a assiná-lo dentro em
breve.

Robles concedeu uma entre-
vista coletiva, quando declarou
que 15 dos 21 países interês-
sados já assinaram o trabalho,
faltando apenas Brasil, Argen-,
tina, Paraguai, República Do-
mlnicana, Jamaica e Trinidad-
Tobago..

...  ***..
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Ex-Ministro disputa com a
Sra. Indira Gandhi lugar de
Premier" no novo Governoa

Nova Deli (UPI-JB) — O Primeiro-Ministro, Sr.a In-
dlra Gandhi, e seu maior adversário politico, o ex-Minis-
tro das Finanças, Morarji Desai, estão travando luta in-
terna no Partido do Congresso, com vistas à eleição do
Primeiro-Ministro pelo Congresso, que se realizará no dia
12 de março próximo.

O Partido do Congresso, que governou a índia com
esmagadora maioria durante duas décadas, tinha 364 ca-
deiras no Parlamento anterior. No Parlamento recém-elei-
to, o Partido só conseguiu obter 296 cadeiras, que repre-
sentam uma exígua maioria. Além disso, o Partido per-
deu também o controle de oito legislativos estaduais.
PERDAS ELEITORAIS

/

Anna Anderson, à direita, queria ter sido Anastácia, filha de Nicolau ll, Tzar de Tôdas as Rússias (UPI)

Fundador e diretor do grupo Tribunal de Hamburgo não
Time-Xif e-Fortunè morre reconhece Anna Anderson 

'

repentinamente no hospital como sendo pnncesa russa

) Todos amam a bomba
Por Nahum Sirolsky

i'- Telaviv -— O novo período âe sessões da,Co7iferên-
-cia do Desarmamento está senão acompanhado com o
maior interesse em Israel, onde se procura antecipar os
termos dos acçrdos visando.a impedir a proliferação ãa
bomba atômica.

El Aqui, C07HO em tôdas as partes ão munáo, 7iinguém
morre de amores pela Bomba. Sabe-se perfeitamente o
que ela pode causar. Outro dia, por exemplo, lembrava-
me dos cálculos feitos durante os dias dft crise âas Caraí-
bas. Nos primeiros trinta minutos, sem âúviãa alguma,

;* morreriam algumas âezénas áé 7nilhões âe pessoas, cifra
maior que evi tôãas as guerras do passado. Terrível, po- .
rém, veráaãeiro..

É evidente que a Bomba mudou o mutido. Determi-
nou novas formas de. pensar na guerra como instrumèn-
íp; tíe política exterior, precipitou o. âesenvolvimento- âa

.tecnologia e, acima áe tuão,,criou um complexo que
I Freud jamais imaginou viesse a existir: o complexo, ãa...'guerra pór êtro irremediável. Cansei-me âe ouvir que isso

poderia acontecer pbrquèela, a Bomba, não vive fechada
lem depósitos, massim nas ogivásãe Joguetes já apbntà-y

dós para alvos previamente escolhidos.
Logicamente, quanto maior o-número de paises que

a possuam, maiores as prcbabiliâaâes âe um engano fa-
tal. Os paises me7iores tendem a ser menos respotisáveis.,
E, no mundo âe hoje, basta uma explosão para que logo;
se precipitem outras, maiores, inçontroláveis, prolonga- \
áas e irreâutíveis e?tt sua capacidade de destruir.

O cíube. ãos proprietários âa Bomba já conta coni
quatro sócios. Mas existem inúmeros outros países.pres-
tes a lhe bater às portas. Não poucos são os que jâ âis-
põem dos cinco quilos âe urânio enriquecido necessários
à stta fabricação. Quanto ¦ ao conhecimento técnico, já
não é segredo para ninguém. Qualquer universitário, da-
âas as faciliãaães, poâerâ fazê-la.

No tempo em que os gases mortais e as bactérias se
constituíam nas armas conhecidas mais terríveis, bastou
aos homens-.entrarem em acordo para que não fossem
utilizadas. numa guerra. Nesses âias, os homens aitiâa se
prenâiam às velhas regras. âa cavalaria, pois que aos
atacados sempre sobraria tempo para mna. resposta a
altura, e igualmente âestrutiva. O resultado final seria a
morte âe milhões, não âe toãos, porém, nem a destrui-
ção total âe países, e da civilização.

Com a Bo7iiba, os foguetes e os satélites, o que até
agora- evitou gestos mais violentos âe seus proprietú-
rios foi a certeza âe que o toma-lâ-ãá-eá não âeíxará,
margens a tréplicas. E que ningué7n, ninguém. mesmo,.
estará a salvo ãos seus efeitos.

O acôrâo para evitar a proliferação ãa Bomba per-
tence ao contexto âe esforços, orieniaãos no sentião de
preservar o atual equilíbrio âe terror etitre as grandes
potências, o mesmo equilíbrio que ma7itém o mundo afãs-

. tado áo pior.
Mas o luso ãa energia atô77iiea não é limitaâo à Bom-

Aba. Em âezenas ãe laboratórios, espalhados pelo mundo,
ela está senão testada em inúmeros campos: na agricul-
tura, na Meãici7ia, nas co7nu7Úcações, 7ios transportes,
na produção âe energia elétrica. Possuir o segrêão âe sua
utilização âeverá representar, no amanhã, a áiferença

| .entre o âesenvolviâo e o subdesenvolvido.
Israel é ãos países e7iipenhaâos em pesquisas no ca7n-

:', po da e7iergia 7iuclear. Quem tuâo fêz aqui foi o ho7iie7n
, através da tecnologia. E, num futuro bém.próximo, Israel

acompanhará, e até se antecipará aós demais, no desen-
volvimento científico e tecnológico, ambição qüe seu, pas-
sado e presente parecem justificar. Então, o que se per-

| gúnta é se o acordo contra a proliferação atômica ia?»-
¦: .bémnão\ implicará em limitações tais às pesquisas para- fins pacíficos que as nações não membros âo.clube aca-
¦' bem como colônias âa tecnologia estrangeira.

Nova Iorque (UPI-JB) — Morreu ontem Henry
Luce, fundador e diretor da organização que publi-
ca as revistas Time, Life e Fortune. Luce, que con-
tava 68 anos de idade, sentira-se mal de repente e
havia sido internado num hospital de Phoenix, no
Estado de Arizona, onde morreu cerca das três ho-
ras da manhã.

Sua mulher, a Sr.a Clare Boothe Luce, que ser-
viu como embaixadora dos Estados Unidos na Itália
mas encontrou forte oposição no Senado norte-ame-
ricano para que ocupasse igual pôsto no Brasil, tam-
bém estava em Phoenix.

Â capa que o
"Time" não deu

Departamento de Pesquisa

Dist uma lenda que aparecer na capa do Time é a maior
honraria que o jornalismo pode prestar a uma pessoa. Henry

. Robinson Luce, dono de algumas, das revistas mais lidas do
mundo — inclusive o Time —.jamais ganhou esta honraria,
,cmbora tenha sido, durante mais de quarenta anos, um 40s
americanos mais influentes do seu pais: o Time c o Life têm
juntos uma circulação semanal de 10 milhões de exemplares,
e em todos eles está a marca do dono.

— Julguem sempre —ordenava o americano Luce aos
seus escritórios do mundo inteiro, e o resultado foi .o apareci-
mento de uma cadeia jornalística que êle mesmo definia co-
mo "um monumento do jornalismo subjetivo". Luce passou a
vida tôdà orientando suas revistas, ditando suas regras e opi-
nando a um tal ponto que dizia sempre, com orgulho, que a
empresa Time-Llfe era uma continuação do Departamento de
Estado americano, e vice-versa. E';.',.:.'•-

Harnburgo (UPI-JB) — Um Tribunal da Re-
pública Federal Alemã recusou ontem, pela quarta
vez desde 1937, o pedido de Anna Anderson para
ser reconhecida como a Princesa Anastácia, filha
mais nova do Czar russo Nicolau II e única sobre-
vivente do massacre de Ekaterienburgo, em 1918.

A Sra. Anderson tem atualmente 66 anos e vive
numa aldeia da Floresta Negra. Seu advogado, Karl
Àugust Wollmann, pretende impetrar um recurso
junto ao Supremo Tribunal da República Federal
Alemã, em Karlsruhe, numa última tentativa para
restabelecer o que chama de "verdade histórica".

Egípcios
condenam
Jordânia

Cairo (UPI-JB) — Os
principais Jornais do Cairo
pediram ontem a expulsão; da, Jordânia da Liga Árabe
por tér reatado relações di-
plomáticas com a República
Federal da, Alemanha, que
reconhece o Estado de Is-
xael.

— Mais uma vez a Jordà-
nia se separa da linha uni-
íicada do mundo árabe —
diz o Al Akhpar, propondo
que se a Arábia Saudita, um
dos únicos aliados do Govêr-
no de Amã, fizer o mesmo,
também seja expulsa da Li-
ga.

Os paises membros da Li-
ga Árabe romperam relações
diplomáticas com Bonn,
quando seu Governo reatou
cóm Israel.

Cargueiro
alemão
pega fogo

Filadélfia (UPI-JB) — Com
. exceção de um, os 23 tripulan-

tes do cargueiro alemão Caldas,
que se incendiou segunda-feira
no Atlântico Norte, consegui-
itun salvar-se e chegaram on?
tem ao Porto de Filadélfia, á

Ibordo do navio Atlantic Heri-
tage.

O Caldas se encontrava a 74
quilômetros da costa da '". irgi-
nia quando pegou fogo e come-
çou a afundar. O tripulante
morto, carbonizado pelo incên-
dio, afundou junto com o na-
vio, apesar dos esforços dos dois
caças-minas da guarda costei-
ra dos Estados Unidos, que
permaneceram à noite ao iado
do navio, mas não conseguiram
salvá-lo. A embarcação estava
com um enorme buraco no
casco.

UM CÒMJBÇO EXTRAVAGANTE
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. Muito antes de pensar .em jornal e no poder de formar a
opinião pública, Luce — o mais novo rfòs quatro filhos de um
pastor presbiteriano — passou sua infância na China, pais
que êle amou até sair de lá, aos 15 anos. Èle nasceu em Teng-
Chu no dia 3 de abril de 1898 e aprendeu o chinês antes de
falar inglês. Seus amiguinhos de infância chamavam-no Lu
Chao-i (pequeno Luce) e muitos anos depois Luce gostava de
lembrar as histórias deste tempo.'Aos 15 anos foi para os Estados Unidos, em 1920 for-
mou-se em Yale e passou mais um ano em Oxford. Te-
ve uma. curta carreira de repórter cm Baltimore e Chicago.
Em 1923, uniu-se a um colega de Yale, Briton Hadden, e
fundou o semanário Time, com capital de 86 mil dõla-
res e 12 mil assinantes. Devido ao estilo extravagante e. so-
fisticado em que a revista era escrita, e mais os editoriais bri-
lhantes e a ênfase dada às personalidades da capa, transfor-
mou-se num sucesso imediato.. Com a morte de Hadden, em
1929, Luce assumiu sozinho a direção da empresa. Os nego-
cios iam bém naquela época e Luce acreditava firmemente no
que fazia. Teve idéia de lançar dezenas de revistas, mas, pru-
dente, usou apenas os melhores projetos. Não se enganou em
nenhum deles.' Depois do Time (que tem hoje em dia uma circulação se-
manai de 3 100 mil exemplares), vieram Fortune (1930, cir-
culação atual de 420 mil), Life (1936, circulação atual de 7 200
mil) e Sports Illustrated (1954, circulação atual de 1100 mil).
Nesta última revista Luce perdeu 20 milhões de dólares em
cinco, anos, mas depois de 1959 ela se transformou num suces-
so. Entre 1931 e 1935 dedicou-se áos jornais cinematográficos,
produzindo a série March of Time. Em 1963 o capital da Time
Inc. era de 14 204 mil dólares e uma única ação estava valen-
do 50 dólares na Bolsa de Nova Iorque.

A VOZ DO\dONO

Presbiteriano fervoroso, americano convicto, republicano
devoto, Henry Luce jamais deixou de transmitir sua mensa-

- gem pelas páginas do Time e do Life. Nunca se importou que
suas revistas fossem chamadas de parciais ou tendenciosas.
Em 1961, durante um jantar de jornalistas, disse que o obje-
tivo de sua empresa era "impedir a propagação do comunis-
mo pelo mundo". Quando lhe perguntaram se aquilo era uma
declaração de guerra particular, êle citou Francis Drake, què
organizara sua própria frota contra o Rei da Espanha.

— Ninguém hoje em dia ppdo esperar que o Governo faça
tudo — afirmou. Todo indivíduo e toda organização devem
trabalhar contra o comunismo — agora.

' Desde abril do ano passado passara o cargo de Editor-
Chefe a Hadley Donovan e ganbara o título, mais ou menos
honorário, de Presidente Editorial. Nos seus próprios escritos

JULGAMENTO

O Tribunal de Hamburgo en-
cerrou o julgamento lendo uma
breve declaração em que se li-
mlta a rejeitar a afirmativa do
advogado da Sr». Anderson de
cue ela é a Princesa Anastâ-
sia. A mesma declaração do
Tribunal decidiu também que
Anna Anderson terá que pagar
os gastos do processo, a menos
que seu novo recurso seja
aceito. ¦ .

Numa das decisões anterlo-
res, um tribunal alemão de-
terminou que a Sr*. Anderson
além de não ser Princesa era
filha de camponeses da Polo-
nia. Os ferimentos que alega
terem sido produzidos por ba-
ionetas durante o massacre de
Ekaterienburgo segundo o tri-
bunal foram causados na I
IGuerra Mundial.
IflM 

' 
v/ j; ¦. $, j :;vÉ ¦

\ Para ès 
"qúe 

acompanham o
caso dai ''solitária" da Floresta
Negra", a [derrota de ontem po-
dera ser a última.'Além do ti-
tulo de Princesa, Anna Ander-
son se vencesse ganharia ml-
Ihões dè dólares com os depó-
sitos em ouro feitos pela fa-
milia imperial russa em ban-
cos da Alemanha e da Ingla-
terra.

Os oponentes da Sr». Ander-
son são os advogados da Casa
de Hesse, de onde saiu a Prin-
cesa que se casou com o Czar
Nicolau II e foi a mãe de
Anastásia. Como a familia
imperial russa não deixou her-
deiros, toda a fortuna existen-
te na Alemanha e na Inglater-
ra passará a Casa de Hesse.
Os' advogados adversários da
Sr". Anderson afirmam que ela
é na realidade a camponesa
polonesa Franziska Schanzo-
rowski.
MENTIRA

Ao ouvir a sentença de on-
tem, Anna Anderson levantou-
se de onde estava e gritou al-
to: "Tudo isso é mna mentira.

Eu. sou Anastásia. Não desejo
dinheiro, nem qualquer outra
coisa além do reconhecimento
de que sou a filha de Nico-
lau II".
MOTIVO

Anna Anderson tinha sido
representada até agora nos
Tribunais por Kurt Vermehren,
que morreu há poucos anos,
acreditando que no Banco da
Inglaterra estão guardados uns
70 milhões de rublos-ouro de-
positados em conta secreta
pelo último Czar russo.

Até agora o Banco não re-
velou a existência do dinheiro,
negando qualquer informação
sobre a conta secreta da fa-
milia imperial russa. Também
foi por dinheiro que o caso
Anastásia ganhou repercussão
internacional.
HISTÓRIA »

Em 1920 uma' moça tentou,
o suicídio jogando-sei nais, águas
de um canal de Berlim. Salva
no último momento,'revelou a
Policia que era a única sobre-
vivente da familia de Nico-
lau II. Disse que chamava-se
Anastásia.

A mulher desde então ga-
nhou adeptos e sua casa na
Floresta Negra íoi procurada
por jornalistas de todo o mun-
do. Em 1937, pela primeira vez,
o caso íoi levado à Justiça. G
ponto em discussão eram 1 125
dólares depositados pela fami-
lia imperial russa num banco
alemão. Um Tribunal berlinen-
se, no entanto, passou êsse di-' nheiro à Casa de Hesse, reco-
nhecendo-a como a mais che-
gada ao Czar desaparecido.

Anna Anderson foi derrotada
e desde então o caso anda de
Tribunal em Tribunal. Seu
atual advogado, Karl August
Wollmann, anunciou que ape-
lará mais uma vez, agora por
questões de procedimento, pc*-
rém o julgamento não poderá
passar a Tribunal mais alto do
que o que ontem ditou seu ve-
redloto.

Morarji Desai, que foi derro-
tado por Indira Gandhi em
1965 na eleição para Primeiro-
Ministro, e por Lai Bahadur
Shastri, em 1364, conferenciou
com os principais líderes do
Partido do Congresso, para uma
análise das perdas sofridas por
aquela organização nas últimas
eleições. Indira Gandhi tomou
parte ativa nestas reuniões e
era visível a luta politica defla-
grada entre os dois principais
políticos indianos.

A Comissão Parlamentar do
Partido do Congresso fixou a
data de 12 de março para a
eleição do Primeiro-Ministro
pela Câmara Baixa. Morarji
Desai, de 72 anos, é um políti-
co arquiconservador que foi Mi-
nistro das Finanças do Governo
Nehru até 1963. Além de Indira
Gandhi e do Ministro do Inte-
rior Y. B. Chavan, Desai é for-
te candidato ao cargo do Pri-
meiro-Ministro da Índia. Foi
êle que concebeu e pôs em prá-
tica a maioria das medidas de
restrição financeira do Govêr-
no Nehru. Seu afastamento do
cargo foi uma decisão do Par-
tido do Congresso, que dele pre-
cisava no trabalho estritamente
político, pois estava perdendo
popularidade.

Após a morte de Nehru, De-
sal tentou eleger-se Primeiro-
Ministro, mas foi derrotado por
Lai Bahadur Shastri. Depois
da morte de Shastri em Tash-
kent, União Soviética, Desai
voltou a disputar o cargo de
Primeiro-Ministro com Indira
Gandhi e mais uma vez íoi
derrotado.

Desai, é um fervoroso adepto
da religião hindu e faz jejum
36 horas por semana. Êle pra-
tica ioga diariamente, tem há-
bitos profundamente conserva-
dores e se recusa a usar ar
condicionado. No seu escritório
em Nova Deli, a muito custo
permitiu a instalação de venti-
ladores, no verão, a pedido do
seus auxiliares diretos. O gran-
de rival de Indira Gandhi não
é adepto particular de qualquer
ideologia e goza de grande po-
pularidade entre os industriais
e homens de negócios, que o
consideram seu porta-voz.

AVALIAÇÃO

A Comissão Diretora do Par-
tido do Congresso realizou, on-
tem, uma reunião, com a pre-
_ença do Primeiro-Ministro In-
dlra Gandhi, para avaliar os
resultados das eleições da se-
mana passada. A reunião du-
rou uma hora e dez minutos e
não chegou a qualquer conclu-
são prática. Vários líderes
acuram o Governo de ter pro-
vocado as perdas eleitorais do
Partido do Congresso.

O Govêmo da República Fe-
deral Alemã concedeu, ontem,
um empréstimo, no valor apro-
ximado de 163 milhões de cru-
zeiros novos, para ajudar o de-
senvolvimento econômico da
Índia. O acordo foi assinado
pelo Embaixador da Alemanha
Ocidental em Nova Deli, Barão
Von Mirbach, e pelo Ministro
da Economia da índia, S. Ja-
gannathan. O empréstimo será
pago em vinte anos, com juros
de três por cento nos primeiros
sete anos.

Comissão do Senado dos EUA
aprova por 15 votos a 4 o
tratado consular com URSS

Washington (UPI-JB) — O Comitê de Relações
Exteriores do Senado aprovou, por 15 votos contra
4, o Tratado Consular firmado entre os Estados
Unidos e a União Soviética, que agora irá a plena-
rio, onde o Governo tem assegurada a maioria de
dois terços, necessária para a ratificação do do-
cumento. lÈE.-"'^

O tratado, assinado em Moscou em 1964, ficou
mais de dois anos pendente de ratificação por causa
da oposição no Senado, por parte dos republicanos,
que o consideraram um documento destinado a ins-
titucionalizar a espionagem soviética, enquanto o
Governo o apresentava como medida de proteção aos
turistas americanos na URSS.
GUINADA

O documento Já havia sido
aprovado em agosto de 1965 pe-
lo Comitê de Relações Exterio-
res do Senado, mas em face da
oposição dos republicanos nâo
foi encaminhado ao plenário.
Por isso, segunda-feira voltou
à discussão no seio do Comitê
e muitos republicanos que an-
tes votaram contra modifica-
ram seu voto.

Justificando sua mudança, o
Senador Hickenlooper disse que
o "tratado tem lados positl-
vos e negativos mas o saldo é
favorável aos interesses dos Es-
tados Unidos. O lider repúbli-
cano no Senado Everett Dirk-
sen também modificou sua po-
sição anterior, o que garante
a aprovação do documento no
plenário.

O lidei- democrata no Sena-
do, Mike Mansfield, disse que a
votação foi encorajadora e
acredita que a ratificação fi-
nal do Tratado pelo Senado
terá reflexos positivos nas re-
lações entre os Estados Uni-
dos e a URSS, pois constitui
um símbolo do desejo do Go-
vêrno americano de construir
pontes entre Leste e Oeste.

Os que se opõem eo tratado
sustentam que sua aprovação
permitirá, a abertura de con-
sulados soviéticos em todos os
Estados Unidos, facilitando
com isso o trabalho da espio-
nagem soviética. Johnson tran-
qüilizou a Oposição, afirmando
que o F3I é suficiente para
controlar os 452 oficiais sovié-
ticos que trabalham nos Esta-
dos Unidos com imunidades di-
plomáticas.

Marido da Princesa Margaret
nega rumores de imediata
separação conjugai dos dois

Nova Iorque (UPÍ-JB) —• Lorde Snowdon, An-
thony Amstrcng-Jones, desmentiu, ségunda-fèira à
noite, os rumores de que pretende separar-se da
Princesa Margaret, com quem está casado há sete
anos, atribuindo-os ao "jornalismo irresponsável e à
imprensa mais baixa da Europa".

O fotógrafo informou què a Princesa chegará a
pessoais, sempre se referiu a Deus, às Escrituras e ao j>ovo jq-ova Iorque no próximo dia 9, que OS dois tirarão
americano. E achava, aos 68 anos, que a América "dependia ...
constitucionalmente de Deus", muito embora estivesse "mui-
to longe de ser uma nação cristã".

férias de 10 dias e logo em seguida regressarão a
Londres.

Pesqueiro
soviético
naufraga

Copenague (UPI-JB) —
Mais de 50 pessoas morre-
ram em conseqüência do
naufrágio do Tukan, navio
de abastecimento da frota
de: pesca da URSS no Atlân-
tico Norte, ocorrido ontem
«m frente da costa oeiden-
tal da Jutlândiã.

Os 27 sobreviventes foram
recolhidos pelo navio Vilis
Lacis, também soviético.
Dois cargueiros dinamarque-
ses e um norueguês partici-
param das operações de re-
cuperação dos corpos.

Antes de afundar, o Tukan
enviou aviso pelo rádio, que
foi recebido por uma esta-
ção da costa da Jutlãndia e
por outra em Gotemburgo,
na Suécia.

Terremoto
mata 51
em java

Jacarta (UPI-JB) — As
atividades dois vulcões Ke-
lud e Semeru poderão ter
provocado o terremoto que
abalou, na semana passada^
a região de Malang, a leste

.da Ilha de Java, na Indo-
nésia, deixando 51 mortos e
mais de 370 feridos, além de
prejuízos superiores a NCr$
4 milhões (quatro bilhões de
cruzeiros velhos).

Os cientistas indonésios
consideram a. hipótese dos
vulcões, porém até agora
não conseguiram atribuir a
causa do terremoto a ne-
nhum fator em particular,
segundo informou a Agên-
cia Antara. O tremor de ter-
ra destruiu dezenas de es-
colas e reduziu milhares de
residências a amontoados de
pedras.

NENHUMA BRECHA

Os boatos sobre o div.ór-
cio iminente foram anun-
ciados pela imprensa euro-
péia, e divulgados, semana
passada, pelos jornais nor-
te-americanos. Na Grã-Bre-
tahhà os rumores passaram
para o conhecimento públi-
co, domingo, quando três
órgãos de grande circula-
ção dirigiram um apelo ao
Palácio de Buckingham pa-

.ra que desmentisse de uma
¦ vez "esses rumores tolos".

— É o momento de escla-
recer as coisas — afirmou
o jornal The People. — O
fato é que nunca houve uma
brecha entre a Princesa e
seu marido.

Até agora a Casa Real
não se manifestou, porém
fontes bem informadas con-
sideram improvável que
uma pessoa como a Prince-
sa Margaret, na qualidade

, de irmã da Rainha, da Grã-
.Bretanha, possa pensar em
divórcio ou mesmo separa-
ção, quando toda a família
pertence à Igreja Ariglica-
na, eontrária ao divórcio.

O CASAL

Tony Armstrong-J o n e s,
fotógrafo por profissão e
plebeu, ganhou o título de
lord Snowdon, a 3 de mar-
ço de 1960, depois de casar-
se com a Princesa Margaret,
que teve de enfrentar opo-
sição em vários setores da
opinião pública. britânica,
inclusive dentro da família
real, para fazer sua vonta-<
de.

O casal tem dois filhos:
o Visconde Linley, de cinco
anos, e Lady Sarah Arms-
trong-Jones, de dois. A Prin-
cesa Margaret ocupa o quin-
to lugar na linha de suces-
são ao trono britânico.

Discurso de De Gaulle será
atentado à Constituição,
diz o Presidente do Senado

Paris (UPI-JB) — O Presidente do Senado, Gaston
Monnerville — segundo funcionário do Estado conforme
t_ Constituição de 1958 — acusou o Presidente De Gaulle
de violar a Constituição, ao decidir falar ao povo 24 horas
após o término da campanha eleitoral, sábado à noite,
para pedir que eleja irmã maioria degaullista nas eleições
legislativas do dia 5.

Monnerville emiiiu um enérgico comunicado, e relte-
rou que a Carta Magna proíbe aos líderes políticos diri-
girem-se pessoalmente ao eleitorado na véspera do pleito.
De Gaulle já sofrerá críticas severas, por sua mensagem
do dia 9, pela cadeia nacional de rádio e televisão, antes
do início oficial da campanha.

menosprezo aos cidadãos e aos
principios" — disse o Preslden-
te do Senado, acrescentando
que De Gaulle se transformou
ilegalmente no dirigente de
uma facção politica.

Em resposta às críticas (Mon-
nerville aponta a decisão de
De Gaulle como manobra di-
tatorial), o Presidente francês
ordenou a seus Ministros que
deixem de informar o Senado,
delegando aos subsecretários a
tarefa de tratar com a Cama-
ra Alta.

DISSIDÊNCIA

Monnerville, agora com 70
anos, está em divergência! com
De Gaulle por questões consti-
tucionais. Natural das Antilhas
francesas, militante na opo-
sição radical socialista, seria
automaticamente o Presidente
da França, se De Gaulle mor-
resse ou se visse impossibilita-
do de governar."Jamais na longa e turbulen-
ta história de nosso pais um
Governo levou tão longe seu

Cantora
Dalida
agoniza

Roma (UPI-JB) — A can-
tora Dalida está entre a vida
è a morte, desde segunda-fei-
ra à noite, quando foi inter-
nada em estado grave num
hospital de Paris, depois de
ter tomado uma dose exage-
rada de barbitúricos. A última
vez que apareceu em público
foi por ocasião do Festival de
San Remo, quando cantou em
prantos a canção Cian, Amo-
re, Ciao, de Luigi Tenco, o
compositor que se suicidou
porque não foi premiado.

Vácuo fere
passageiros
do Boeing

Paris e Manila (UPI-JB) —
Om Boeing 707 da companhia
aérea colombiana A v i a n c a
caiu ontem num vácuo de ar,
nas proximidades de Paris, e
desceu subitamente mais de
1900 metros, provocando feri-
mentos em 15 passageiros. Ou-
tro acidente ocorreu a 650 qui-
lõmetros de Manila, Capital
das Filipinas, com um avião
que caiu com 19 pessoas a bor-
do, quando se aproximava do
aeroporto de Mactan..
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CGT desafia Onganía e pára a Argentina com greve
Gestido assume no
Uruguai com plano
de reforma geral

êr, Montevidéu (UPI — JB) —
O General Oscar Gestido assu-
me hoje o Governo do Uruguai
como primeiro Presidente eleito

:.,' depois de 16 anos de regime
y. . 

'colegiado 
exercido por um Con-

v selho que, nos últimos anos, foi
incapaz de deter a inflação e a
crise social.

Gestido encontrará o Uruguai
u envolvido com problemas sindl- .

cais que, no ano passado, pra-
ticamente paralisaram a vida', 
nacional. Os analistas económi-

y cos chegaram a afirmar que
agora o normal na vida sindi-
cal uruguaia é a' greve geral.

VIDA NOVA

A reforma constitucional do
ano passado que psrmitiu a
eleição de Gestido para a Pre-

,; sidência da República também
contribuiu para uma nova':; 'equação uruguaia, representada'" ¦ pelo fortalecimento dos podèresn Executivo e Legislativo, agora
livres do Governo colegiado.

A renovação 6 total. Desde
as autoridades executivas, ju-
diciais e legislativas até nos
postos de mando em alguns
Sindicatos considerados vitais.
Os amigos do Presidente Ges-
tido, no Partido Colorado, nos
meses que antecederam sua
posse, desdobraram-se para dei-
xar seu caminho livre do maior
número de problemas ou, pelo

*!•;¦ menos, daquelas dificuldades
cujo acúmulo apressou a queda' do regime colegiado.

M DEMOCRACIA

:•', Com a eleição de Gestido, o
Partido Blanco deixa o Govêr-
no após exercê-lo durante oito
anos, depois de muitas décadas

/ de oposição. Os observadores
políticos destacam este fato
para lembrar que os blancos
retornam a oposição sem íaze-
rem qualquer critica direta a
vitória de Gestido, certas de
que nesta altura dos aconteci-
mentos é necessário algo como
uma união nacional para sal-
var o Uruguai de sua crise. •¦

Com Gestido, os Colorados
voltam ao Poder por um pe-
ríodo de cinco anos. Nas elei-
ções do ano passado obtiveram
ti07 633 votos contra 496 197
dados aos demais concorren-
tes. Ao anunciar seu plano de
trabalho, Gestido deixou claro
que pedirá a colaboração de
todo mundo, apesar de manter

>="¦"' uma base colorada que, antes
da vitória eleitoral, estava dl-
vidido em frações que se.de-
gladiavam mutuamente.

OS GRUPOS

Uma das principais facções
Y áo Partido Colorado era cha-

mada de "battillismo" e tinha
como lider Jorge Battle. Na
confrontação dos votos, o Pre-
sidente Gestido ganhou 264040
sufrágios conta-a 215 642 dados
a Battle.~, Logo após reconhecer sua
derrota, Battle prometeu todo
apoio a Gestido, sendo seu
exemplo seguido pelos demais
lideres colorados Amílcar Vas-

;;' concelos (77 476 votos), Zelmar
Mlchelinl (48 022 votos) e Jus-
tino Jiménez (4 064 votos).

OPOSIÇÃO

O Partido Nacional, ou Blan-
co, inesperada e decisivamen-
te derrotado, está dividido pro-
fundamente, talvez em conse-

. qüência da perda do Poder e
do não que recebeu do eleito-
rado a sua tese de que a ma-
nutenção do Governo colegiado
ainda é a única solução para o
Uruguai.

O Senador Martin Echegoyen,
de 75 anos, encabeça ainda o
maior agrupamento blanco, li-• derando a maior parte dos"herreristas", antigos disclpu-

,W los de Luis Alberto de Herrera
*$¦<; e a outros blancos. Alfredo
d,; ¦ Gallina, outro lider blanco.

surge como um provável suces-
sor de Echegoyen.

O grupo de Echegoyen obte-
ve 228 309 votos contra 171618
votos dados a candidatura
apressada de Alfredo Gallina,
lançada à última hora talvez
para testar seu prestigio'pes-
soai. Finalmente, Alberto He-
ber, último Presidente do Con-
selho de Governo conseguiu
96 772 votos.

Todos estes resultados são
reflexos • de uma proporção
equivalente de legisladores de
cada grupo na Câmara e no
Senado, onde praticamente
permanecerá intato o poder
político de tomar as decisões
que afetarão a vida nacional.
A nova Constituição deu, no
entanto, uma arma ao Presi-
dente da República: a de dis-
solver o Congresso para con-
vocar novas eleições, podendo
também delegar seus podères
a uma pessoa de sua escolha,
o que muitos consideram co-
mo perigoso.
-DEMOCRACIA .

Apesar da crise social, a de-
mocracia uruguaia é sólida e
uma demonstração deste fato
é o total de votos obtidos pe-
los Blancos e Colorados, dis-
parados à írente dos esquer-
distas. Dois agrupamentos de
esquerda, no entanto, ganha-
ram vantagens bens significa-
ti: o Partido Comunista, que •
se chama oficialmente Frente
Izquierda de Liberacion (FI-
DEL) e uma ala do Partido
Democrata Cristão.

Nâo há dúvida que os comu-
nistas e esquerdistas formam
a terceira íôrça politica uru-
guaia com um total de 69 750
votos, supondo-se assim um
aumento de 70 por centro
aproximadamente em relação
às eleições de quatro anos
atrás e de 125 por cento com
respeito a 1958.

O progresso comunista não
teria tanta Importância se não
se constituísse numa íorte con-
centeação de poder em Mon-
tevidéu, onde o FIDEL domina
ou influi an todos os sindica-
tos resiponsávels por 55 844 dos
votas que obteve, duas vezes
o total obtido, por exemplo, pe-lo candidato presidencial Al-
berto Heber. Na Capital, Ges-
tido ficou com 11,1714 votos,
o maior total.

A ala esquerdista do Parti-
do Democrata Cristão ganhou37218 votos em todo o pais,
quer dizer mais do que o ve-
llio Partido Cívico, de tendên-
cia católica, conseguiu em tó-
da sua vida. O Cívico íicou
com' apenas 4 230 votos, sendo
seguido da União Popular com
somente 2 655 votos. Dos pe-
quenos agrupamentos políticos,o melhor colocado íoi o Par-
tido Socialista, com 11559
votos.

INQUIETAÇÃO

O foco da crise uruguaia, no
entanto, está nos sindicatos.
Os sindicatos hoje em dia re-
presentam o segundo poder do
pais, logo abaixo do Executivo.
Até o ano passado, dominou
facilmente todo o panoramanacional, influindo decisiva-
mente na derrota >do Conselho
de Governo nas últimas elei-
ções.

Os lideres sindicais preten-dem algo mais em relação ao
futuro uruguaio que, de um
morto gercU, não foi compreen-
dido pelos dirigentes políticos.
Ao contrário dos sindicatos ar-
gentinos, marginalizados pelo
golpe de Estado que levou o
General Ongania ao Poder, os
sindieoitos uruguaios têm campo
livre pam agir,.mas se limitam
a reivindicações salariais, lon-
ge de se engajarem num movi-
mento de reformas sociais, mui-
tas vezes reclamado pelos tra-
balhadores.

IN ovo Presidente é
General há dez anos

Dcparlamcnto de Pesquisa
O General Oscar Gestido,

eleito Presidente do Uruguai
dez anos depois de pedir a sua
reforma, subiu ao poder em
novembro último, através de
uma eleição em que foi apoia-
do pelo Partido Colorado.

Nascido em Montevidéu, em
novembro de 1991, com 16 anos
já estava na Escola Militar,
servindo, inicialmente, no 1.°
Regimento de Artilharia e a
seguir, como Segundo-Tenente,
na Sscola Militar do Aviação.

Em 1932, já capitão. Gestido
partiu para a França, como
Adido Aeronáutico, e lá esteve
por dois anos. De volta ao
Uruguai e à Escola de Avia-
ção, tornou-se Diretor das Ofi-
cinas, Armazéns-Gerais e Ser-
viços. assumindo, em 1936, o
controle da Escola. Nesse mes-
mo ano, foi nomeado interven-
tor na empresa aérea Pluna,
de economia mista, posterior-
mente nacionalizada.

Promovido a coronel em fe-
vereiro de 1942, íoi nomeado,

em 1946, Inspetor da Aeronáu-
tica e Assessor do Ministério
de de Defesa Nacional, e em
1951 Inspetor-Geral do Exerci-
to, cargo que na época agru-
pava as três Forças Armadas,
e. no qual permaneceu até 1955.

Em 1957, já na reserva, íoi
nomeado Presidente do dire-
tório-interventor na Adminis-
tração das Estradas de Ferro,
onde seu trabalho íoi conside-
rado de destaque. Renunciou
em 1959, quando o Partido
Blanco assumiu'o Gov "rno em
conseqüência das eleições de
novembro de 1958, mas ainda
em 1959 foi.incumbido de pre-
sidir a comissão nacional de
ajuda aos atingidos pelas inun-
aaçôes, que paralisaram gran-
de parte do pais.

Em 1962, assumiu o cargo de
Conselheiro Nacional de Go-
vérno, pelo Partido Colorado,
em oposição, deixando o Con-
selho em 1966, para se dedicar
à articulação da sua cândida-
tura.

Buenos Aires (Do Bureau do JORNAL DO
BRASIL) — Cerca de 1 milhão e meio de
trabalhadores, de quase 100 .sindicatos coorde-
nados pela CGT (Confederação Geral do Tra-
balho), resolveram manter a greve geral de-
cretada para hoje, destinada a parar o pais e
a consolidar o "plano de luta" lançado em
protesto contra a politica econômico-social do
Governo Juan Carlos Ongania.

£ imprevisível o alcance da greve, pois há
quem considere que o esvaziamento observa-
do nas duas primeiras etapas do movimento
—- a primeira foi de "esclarecimento" e a ou-
tra consistiu na decretação de paralisações
parciais —, pela não adesão de alguns setores,
poderia comprometer a solidez esperada pelos
dirigentes sindicais, mas seja qual fór o resul-'tado, ninguém desmente que a greve de hoje
constitui o mais sério desafio dirigido à revo-
lução desde 0 seu surgimento, há oito meses.

ESTRATÉGIA

Ó "plano de luta", da CGT teria sido 11-
quidado com "mão de ferro" pela cúpula re-
volucionãria, na opinião de muitos observado-
res da situação, se a estratégia empregada pe-
los dirigentes sindicais não estivesse apoiada

em circunstâncias muito especiais. Depois da
greve geral de 14 de dezembro último, classi-
ficada pela CGT como "de advertência", ob-
servou-se uma tendência, por parte da Central
Obreira, no sentido de esperar pela reação go-
vernamental. .E esta não demorou, pois as vés-
peras do Natal o Governo Ongania concorda-
va em reformar o Ministério, tentando reavi-
var o alento dos trabalhadores.

Acontece, porém, que tão logo confirmou-
se a realização, em Buenos Aires, das Confe-
rências da OEA, ao mesmo tempo em que se
anunciava a vinda à Argentina do Presidente
eleito do Brasil, a CGT, em manobra que logo
se evidenciou, resolveu aproveitar exatamente
o espaço de tempo compreendido pelos dois'acontecimentos para desfechar o movimento
dè rebeldia,: acreditando que o Governo evi-
taria qualquer precipitação nos acontecimen-
tos por temer seus reflexos não só entre os
Chanceleres da OEA como na programação.
da visita do mandatário brasileiro.

CONSEQÜÊNCIAS

E a estratégia deu certo, até agora, pois a
primeira etapa do chamado "plano de luta",
que compreendeu a divulgação de notas pela
Imprensa e distribuição de cartazes e tolan-

tes por todo o pais, coincidiu com a abertura
das Conferências da OEA, no último dia 15,
passando-se logo em seguida à segunda íase
(greves parciais), para íazer com que o ter-
ceiro capitulo — greve geral — consolide o
plano exatamente na véspera da chegada a
Buenos Aires do Presidente eleito do Brasil.

•O Governo, depois inclusive de reunir o
Conselho de Segurança Nacional de forma os-
tensiva, evitou medidas drásticas contra os di-
rigentes sindicais (a intervenção na CGT, pri-
íões e processos era o que se esperava), pro-
curando neutralizar de algum modo, em vez
disso, cs efeitos da campanha, com o bloqueio
nos bancos das contas dos Sindicatos, apelos
e advertências pela Imprensa et:.

PERSPECTIVA

Há quem afirme que o inusitado da rea-
ção cegetista, pois o "plano de luta" surgiu
quando se pensava que havia uma trégua des-
tináda a estudar, o comportamento do nôvo
Ministério, estaria ligado às articulações da
Conferência Tricontinental de Havana, que,
previu para o. início do ¦ ano grande agitação
sindical em vários países do Continente.

Os trabalhadores reclamam, porém, em
nota divulgada pela Imprensa para explicar a

greve de hoje, a falta de qualquer reação do
Governo às exigências de soluções rápidas
para problemas como o da carestia. Argumcn-
tam que o pão custava 20 pesos o quilo, quan-
do o ex-Presidente Ulía assumiu, em 1963, e
que estava a 30 pesos, quando a Revolução
chegou ao Poder, custando agora, decorridos
oito meses de ação revolucionária, 52 pesos. O
leite, nessa progressão, aumentou de 14 para 18
pesos e, agora, custa 23 pesos o litro. E a en-
trada, nos cinemas de categoria, aumentou
também nesse quadro, de 80 para 110 pesos,
valendo agora nunca menos de 210 pesos.

"A perspectiva, para o País, assim, é a
pior possível" — argumentam.

A reação da CGT, que, cm outras cir-
cunstâncias e considerando-se que o pais está
sob um Governo militar, ao que tudo indica
seria duramente rechaçada, está merecendo do
Presiãente Juan Carlos Ongania. não obstan-
te, um enfoque que surpreende a alguns ob-
servadores, pois a idéia dos dirigentes sindicais
de aproveitar as Reuniões da OEA e a visita
do Presidente eleito do Brasil, como fundo,
não significa que o Governo não pudesse en-
frentar o desafio mais duramente, ou que não
esteja sendo bastante pressionado nesse sen-
tido.

Telefone para 22-1818
e faça a sua assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Informe JB
Racionamento

Passada a fase mais aguda da catas-
trofe que se abateu sobre o Rio, é tem-
po ãe fazer algumas considerações sô-
bre o regime em que passamos a viver
nesta Cidade, em nome ão desastre que
pôs fora ãe combate d usina que abas-
tecia ãe eletricidade o povo carioca.

.Rm primeiro lugar, cabe uma pauí-
vra sobre o racionamento. Poucas vezes,
neste Pais, teremos assistido a demons-
tração mais cabal ãe âesprêzo e falta
âe consiâeração pelo público pagante.

A tabela âe racionamento, como tan-
tas outras coisas, simplesmente não é
para valer. Pior que isto, não é para
valer sempre, não é para valer todos os
âias. Hoje vale. amanhã não vale. Con-
clusão: qualquer pessoa está sujeita, por
exemplo, a ficar horas e horas presa
num elevador. Poãe faltar luz numa sdla
ãe operações, no momento em que o ci-
rurgião faz uma intervenção, âelicada. E
assim por ãiante.

Se é mesmo impossível evitar o ra-
cionamento, e se existem tabelas, não há
como entenâer as âiscrepâncias, os equi-
vocos que toâos os âias estamos vivendo.

Num trecho ãe Botafogo, anteontem
faltou luz durante quinze horas conse-
cutivas. É que a tabela, anteontem, não
estava vaienâo.

Tabelas d parte, porém, o próprioracionamento está também a exigir uma
ãefinição. Como racionamento? A Light
informa que trabalha intensamente, e.
âeve fazer isto mesmo; mas não se com-
preenâe esta atituâe conformista. Há âe
haver meios, fórmulas, modos ãe evitar
o racionamento, ãiminuí-lo, minimiza-
lo. Cumpre ao Estado, ou à Light, ou
a ambos, tomar uma providência capaz
de assegurar aos cariocas êste minimo
indispensável à vida na Guanabara. Por
que não se cogita de importar, até âa
China (ou da Polônia, que está em moda
agora), geradores capazes ãe atenuar a
escassez âe energia no Estado? Qualquer
solução serve; e o racionamento não é
solução, a não ser exccpcionalissima-
mente. * . *

Quanto tempo vamos ficar sem luz?
No mínimo três, no mínimo seis meses?
Nem isto se sabe, e nada nos garante
que uma nova chuva não levará novas
toneladas de lamamà usina Nilo Peça-
nha. E os prejuízos causados à vida âo
Estado, à viâa áo povo, por tôãa esta bai-
búrdía? Quem pagará? Será possível
pagar?

Chega âêsse racionamento irracio-
nal, estapafúráio, chega ãessas tabelas
enganaâoras e equívocas.

¦ 
•

Fuga

O General Edmundo de Macedo Soa-
res, futuro Ministro da Indústria e do
Comércio, está descansando em Poços-

. de Caldas, cidade, que além de outras
virtudes tem a de mantê-lo afastado dos
muitos candidatos às autaTquias e so-
ciedades de economia mista da jurisdi-
ção do MEC.

• • •
O General que se cuide. Os candi-

datos estão agindo. E são tantos que, se
não fosse tão sólida a posição do General
Macedo Soares junto ao Presidente elei-
to poder-se-ia temer até pelo Ministé-
rio da Indústria e ão Comércio.

Sem' comentário

Recusa-se o Ministro Roberto Cam-
pos a responder às declarações do futu-
ro Ministro do Abastecimento, Sr. Ivo
Arzua, no sentido de que o Ministro do
Planejamento "está só e derrotado":

— Não tenho outro comentário a
fazer senão repetir a pergunta milenar* de Confúcio: por que me odeias, se nada
fiz para te ajudar?

Universidade

Foi assinado ontem o decreto de
criação da Universidade Federal de Ser-
gipe, que funcionará sob a forma de
fundação, dirigida por um Conselho Ad-
ministrativo com representantes de di-
versos órgãos e entidades sediados no
Estado.

A assinatura dó decreto resulta em
boa parte de uma grande luta travada
aqui no Rio pelo Sr. Batista da Costa,
Chefe da Casa Civil do Sr. Lourival Ba-
tista, que o mandou ao Rio especialmen-
te com aquele objetivo.

Caravana ; .,
Dia 13, em três ônibus já fretados

especialmente, os excedentes da Facul-
dade de Medicina embarcam para Bra-
silia, para assistir à posse do Marechai
Costa e Silva.

Levam um presente para o Presi-
dente da- República e flores para Dona
lolanda, que fêz o maior sucesso na mis-'
sa com a declaração de que vai interês-
sar-se pela sorte deles., .

• • •
Agentes do DOPS, enquanto isto,

procuraram os líderes dos excedentes
para pedir-lhes que evitem fazer de-monstrações de rua nestes- dias de agi-tação estudantil por outros, motivos.

Polvorosa

A noticia de que sé prepara umlistão, de cassações na Polícia carioca
pôs em polvorosa o casarão da Rua daRelação.

Há delegados que vão ter que pro-var como é que conseguem manter lu-xuosos automóveis e ainda por cima dá-los de presente às namoradas.

Improcedente

A assessoria do Marechal Costa eSilva repele categoricamente a infor-
mação de que o Coronel Mário Andreaz-
za teria deixado o seu posto de prin-cipal conselheiro e colaborador do Pre-sidente eleito. ..

Na verdade, o Coronel continua
onde sempre esteve, na primeira linha
de amigos do Marechal, a quem está li-
gado, antes de mais nada, por uma só-lida e inabalável amizade.

A divulgação da noticia infundada
teve origem no fato de que o Coronel
Àndreazza, fiel à recomendação rece-bida do Marechal Costa e Silva, temevitado manter contatos com a impren-
sa, para não dar margem a qualquerindiscrição.

Lomanto - ,
Logo que passar o. Governo ao Sr.

Luis Viana Filho, o Sr. Lomanto Júnior
vai*i5air dóaf numas férias de 60 dias.

Vai à Itália, rever Trecchina, a Ci-
dade em que nasceram seus avós. E é
até bem capaz de se eleger vereador porlá, por que é um. oriunâi. Vai haver
eleição, e na Itália se reconhece o di-
reito do sangue.

Explicação
O Sr. Rafael de Almeida Maga-

lhães não cogita de convocar à Câmá-
ra, para dar explicações sobre a políticaeconômico-financeira, o Ministro Ro-
berto Campos.

Diz o Sr! Rafael de Almeida Maga-
lhães• que não pensou nisto; apenas
manifestou, numa conversa com o Mi-
nistro Paulo Egídio, no Le Bistrô, a opi-
nião de que o Sr. Roberto Campos de-"
veria, no seu próprio interesse, ir à Câ-
mara para dizer ao País quais íoram
os resultados positivos da política porêle concebida e executada.

— Apenas uma explicação — frisa—, sem nenhum intuito de hostilizar o
Ministro do Planejamento. . -

Lance -livre
© A notícia de que o Sr. Juscelino Kubits-
chek pt-etenderia desembarcar no Rio na
dia seguinte à posse do Marechal Costa e
Silva não encontra confirmação nos círculos
ligados ao ex-Presidente mas continua a cir-
cular.

Nos círculos militares, a informação é
tida-por improcedente: seria insensatez de-
safiar assim a linha dura.

£ certo entretanto, que o Sr. Juscelino
Kubitschek cogita de vir ao Brasil êste ano.
Sua dúvida maior se concentra na opor-
Umidade em que deve ser feita a viagem.
No Brasil, sem atos institucionais, o ex-Pre-
sidente poderia defender-se sem maiores
constrangimentos das acusações que lhe são
feitas.

AJ. Henry Schroder Wagg & Co. Ltd,
de Londres, anunciou a formação da Schro-
der A. G, uma companhia financeira cons-
tituida como sociedade anônima, com sede
na Suíça, com capital integralizado de 5
milhões de francos suíços (ou 2 milhões de
dólares). A nova empresa continuará e de-
senvolverà as atividades do Escritório de
Representação que o grupo mantém em Zu-
rique desde 1960. O chairman da Schroder
A. G. é o Sr. Gordon Richardson, que é
também chairman da J. Henry Schroder
Wagg & Co. Ltd. A direção continuará sob
a. responsabilidade do Sr. Max Zeller, atual
representante do grupo em Zurique, o qualterá breve como associado principal o- Sr.
Ernest Ingold, ora ocupando a gerência da
J. Henry Schroder Wagg & Co. «Ltd. Os as-
sociados do Grupo Schroder em Nova lor-
que incluem J. Henry Schroder Banking
Corporation, The Schroder Trust Co. eSchroder Rockfeller, Inc.

Os coronéis estão se reunindo.
O Sr. Fernando Pinheiro Machado, doBanco Brasileiro do Descontos, íoi eleito

para representar os bancos de investimentos
nacionais na Diretoria Executiva do fl-NAME. Ò FINAME é agora uma sociedade
anônima com capital de cem bilhões de cru-
zeiros velhos, subscritos por bancos privadosnacionais e estrangeiros.
O A Cinemateca do Museu de Arte Moder-
na apresenta sexta-feira, no Paissandu, no
horário habitual Deus e o Diabo na Terra do
Sol, de Glauber Rocha. No complemento, o
curta-metragem inédito Jornada Camaiurá,
de Heinz Forthman, produzido pelo Ince em
196G.

O problema do ingresso do Senador Car-
valho Pinto na írente ampla está começando

a íicar engraçado. O Senador nâo se decide,
os emissários sucedem-se, as conversas não
terminam. O episódio daqui a pouso acabará
sendo adaptado para novela e apresentado
na televisão com patrocínio de um creme
dental famoso.

Se o Sr. Carvalho Pinto entrir na frente
ampla, nada acontecerá. E se não entrar é
a mesma coisa. .
0 O Sr. Raimundo de Brito, segundo seus
amigos, considera da maior injustiça a prá-
tica de mudar ministros só porque muda o
Presidente da República. Acha que essas mu-
danças trazem grandes prejuízo; à admi-
nistração, implicando descontinuidade de
planos.

Em decreto de ontem, o Presidente da
República íêz /reverter ao Serviço Ativo do
Exército o Coronel Osnelli Martinelli.
O Segue hoje para o Japão, com escala
nos Estados Unidos, o Sr. Cicero Leuenroth,
Presidente da Standard Propaganda.
0 Rubem Braga não será Embaixador.
O O Almirante Saldanha da Gama, Pre-
sidente do Clube Naval, anunciará depois
de amanhai num coquetel na sede do clu-
be, às 17 horas, as bases de sua campanha
pela reeleição.

O Estréia hoje, no clncminha' do Museu-
da Imagem e do Som, o filme de Antonioni
O Eclipse, com Monica Vitti.
9 O Sr. Edmar de Sousa, Diretor do Pia-
nejamento, amanheceu ontem no Hotel Gló-
ria, para uma conferência de uma hora com
o futuro Ministro da Fazenda, Sr. Delfim
Neto. Os que saem acertam os ponteiros
com os que entram, porque vai mudar o
íuso horário.

O Um neto de Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada já está empenhado numa campa-
nha para deputado estadual em Minas: o
advogado Antônio Carlos de Andrada Tos-
tes passa os íins de semana sediado em Juiz
de Fora, em movimentação pré-eleitoral pe-
las adjacências, numa catequese politica que
indica a possibilidade de uma segunda íi-
gura da familia alçar-se à Assembléia Le-
gislativa mineira.

© O engenheiro Alim Pedro, que presidiu
o IAPI no Governo Dutra (1948) e o mé-
dico Seixas Brito, clínico particular do Ma-
rechal Costa e Silva, disputam a presidência
do poderoso Instituto Nacional de Previdén-
cia Social.

HORA DE DESCANSO
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Conselho de Cultura elege
Montelo seu l2 Presidente

Edu Lobo chegou dizendo que náo quer saber de trabalho

Edu Lobo volta da Europa
desmentindo notícias de
romance com uma condêssa

Desmentir seus romances na Europa, especialmente
com uma condêssa de nome Manuela, com quem foi visto
na França e na Inglaterra, foi a primeira preocupação do
compositor Edu Lobo ao desembarcar ontem no Galeão,
depois de uma ausência de quatro meses do Brasil.

Edu Lobo, que depois confirmou o processo contra a
gravadora americana responsável pelo lançamento de sua
música Reza, feita em parceria com Rui Guerra, porqueela disse que era de autores desconhecidos, declarou queveio descansar, de preferência em Cabo Frio, devendo vol-
tar para a Europa no dia 27 de abril.
SUCESSO. SEM
GARANTIA

O compositor, que quandovoltar participará de um show
em Baden Baden, na Alemã-
nha, ao lado de cantores e
compositores famosos de todo
o mundo, disse que "a música
brasileira, infelizmente, ao
contrário do que se acredita no
Brasil, não tem sucesso garan-tido junto á massa, mas pene-tra em alguns grupos restri-
tos". Há muitos convites de
gravadoras e particulares para
shows, mas sempre para gru-
pos bem limitados. O sucesso
da música entre o spovo depen-
de. de multeis fatores e "o pro-

blema da língua não deixa de
ser uma forte barreira".

Edu revelou que compôs mú-
sicas para oito documentários
da televisão francesa e ainda

• íêz muitas apresentações espe-
ciais e programas que toma-
ram todo o seu tempo.

As novidades de Edil são ai-
gumas músicas recentes, entre
elas um frevo e a canção Ca-
tarina e Mariana, enj parceria' com Rui Guerra, que está em
Paris fazendo um íilme sobre
a escravatura para a televisão
francesa. Disse que trouxe um
violão nôvo e todas as grava-
ções feitas na Europa, "mas
agora vou descansar um pou-:
co e por enquanto náo quero.ouvir.falar em trabalho".,

' Por onze votos contra três, dados aos Srs.
Adonias Filho e Rodrigo Melo Franco, o aca-
dêmlco Josué Montelo íol eleito ontem, no au-
dltório do Ministério da Educação, Presidente
do Conselho Federal de Cultura, criado pelo> Presidente Castelo Branco para assessorar ó
Ministro da Educação e, prioritariamente, cor-

. rigir a atrofia do processo cultural po País.
O acadêmico Josué Montelo, que terá como

Vice-Presidente o Sr. Pedro Calmon, eleito
com nove votos, convocou para hoje, no MEC,
a primeira reunião do Conselho, a fim de dis-
tribulr seus membros nas diversas câmaras, íi-
xar normas provisórias de funcionamento e de-
sjgnar a comissão que vai elaborar o regimento.
UMA ELEIÇÃO CALMA

Dezoito membros entre os 24 nomeados pa-
ra o Conselho participaram da eleição, que teve

seguinte resultado: para Presidente, Josuô
Montelo, 11 votos; Artur César Ferreira Reis,

voto; Adonias Filho, 3 votos; e Rodrigo Melo
Franco, 3 votos; para Vice-Presidente, Pedro
Calmon, 9 votos; Artur César Ferreira Reis, 6
votos; Adonias Filho, 1 voto; e Josué Montelo,
1 voto.

Afonso, você vai votar em mim? — per-
guntou o Sr. Josué Montelo quando o acadê-
mico Afonso Arinos, convocado pelo Sr. Ro-
drigo de Melo Franco, depositou seu voto na
urna. Seguiram-se na chamada os Srs. Gui-
marães Rosa, Josué Montelo, Adonias Filho,
Gustavo Corção, Otávio de Faria, Hélio Viana,
Artur César Ferreira Reis e Pedro Calmon. Os
escritores Otávio de Faria e Raquel de Queirós,
funcionando como escrutinadores, contaram de-
zoito votantes. O primeiro voto, aberto por Ra-
quei de Queirós e prenunciando a chapa ven-
cedora, indicou Josué Montelo e Pedro Calmon
para Presidência e Vice-Presidência, respecti-
vãmente.

O escritor Adonias Filho, a quem se cre-
ditava o apoio dos Srs. Gustavo Corção, Clari-
vai Valadares, Andrade Murici, irmão do Ge-
neral Murici e critico simbolista, e Burle Marx,
anotava a leitura dos seus votos, confrontan-
do-os com os demais, dados ao acadêmico Jo-
sué Montelo, que tinha obtido o compromisso
dos Srs. Pedro Calmon e Rodrigo Melo Franco.
O Sr. Murilo Miranda, ex-Secretário do Con-
selho Nacional de Cultura, conseguiu o audi-
tório para a eleição. O sociólogo Gilberto Frei-
re, incompatibilizado com o acadêmico Afonso
Arinos, nâo compareceu.

Antes de ser proclamado Presidente, num
ambiente informal como os chás da Academia
Brasileira de Letras, o acadêmico Josué Mon-
telo afirmou que, não tendo havido maioria
absoluta, tornava-se necessária outra eleição,
quando o Presidente seria indicado por maio-
ria simples. Os demais membros do Conselho,
mesmo os derrotados, discordaram.
CANTO DA CULTURA

Como se trata de uma fase de transi-
ção — afirmou o escritor Josué Montelo —,

HOMENAGEM AO CLIENTE

pois o Conselho .não está completo, aceito aeleição lamentando que Rodrigo de Melo Pran-
co houvesse declinado de uma eleição que, pe-las sondagens feitas, lhe daria unanimidade.
Nossos trabalhos exigem cooperação de todos,há dificuldades materiais, mas já acertei como Ministro Moniz de Aragão para nos ceder
o espaço ocupado pelo Serviço de Documenta-
çâo do Ministério, transferido para Brasília.

¦ — Minha Presidência é interina. O Con-
selho Federal de Educação ocupa o 5.° pavi-mento dêste Ministério, mas apenas se reúno
uma vez por mês. Pedi ao Professor Deolindo
Couto para nos emprestar o plenário. E, desde
já convoco-os todos para a primeira reunião,
amanhã, neste mesmo auditório. Vamos tratar
de distribuir os conselheiros pelas diversas câ-
maras, fixar as normas provisórias e nomear
a comissão que, conjuntamente, vai elaborar
o regimento do Conselho Federal de Cultura,
um órgão de política cultural, política no bom
sentido.

O problema capital a ser tratado, porém,
6 atender imediatamente a instituições cultu-
rais como a Biblioteca Nacional, o Museu de
Belas-Artes, o Instituto Histórico e o Museu
Histérico Nacional. Depois partiremos paraoutras metas — finalizou o acadêmico Josué
Montelo.

Aqui não somos acadêmicos — acres-
centou Afonso Arinos.

ATROFIA CULTURAL

Minutos antes da eleição, o autor do Pia-
no Nacional de Cultura do Governo Costa e
Silva, Professor Eduardo Portela, disse ao
JORNAL DO BRASIL que o Conselho poderácorrigir o defeito de organização do Ministé-
rio da Educação, cujos órgãos de cultura exis-
tiam de íorma fragmentária.

A cultura no País — acrescentou — sem-
pre foi negligenciada, tinha um tratamento
supletivo e funcionava normalmente como um
apêndice da educação.

Todos sabem que a educação é veiculo
de cultura. Há no Brasil uma confusão entre
ambas as expressões. As duas devem-se inter-
ligar, uma não sobrevive sem a outra. Nos
países subdesenvolvidos, porém, existe uma es-
cala de prioridades. Todos os governos têm
planos econômicos, nenhum tem um plano
cultural. Os tecnocratas, pela sua própria for-
mação, abandonam a cultura, enquanto as ve-
lhas elites querem contribuir cada vez mais
para o planejamento político. O Conselho Fe-
deral de Cultura sempre existiu, entretanto, •
vivendo em completo silêncio. Del a minha
contribuição ao Governo Costa e Silva espe-
rando que o Plano Nacional de Cultura seja
aplicado progressivamente, pois trata-se de um
plano dinâmico, Incapaz de gerar o estatismo
cultural. Como o Conselho Federal de Cultura
vai-se materializar no próximo Governo, creio
que êle estará em condições 'de usá-lo, ou mes-
mo reformulá-lo, de uma íorma que convenha
aos interesses do País — finalizou.

. . ^**.
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Simpósio no Hotel Glória
vai debater dias 4 e 5
planificação da família

Será realizado nos próximos dias 4 e 5, no Centro de
Convenções do Hotel Glória, o I Simpósio de Estudos da
Planificação da Família, em promoção da Sociedade do
Bem-Estar Familiar no Brasil — BEMFAM — entidade
cujos objetivos são fortalecer a familia como célula mater
da sociedade e desenvolver programas científicos sobre a
reprodução humana. . ;Entre os temas a serem debatidos durante o encontro
estão a planificação da familia e seus aspectos médicos,
religiosos, éticos, legais, sociais e econômicos. Participarão
do Simpósio várias autoridades no assunto e ginecologlstas
brasileiros, encabeçados pelo Professor Otávio Rodrigues
Lima, catedrático de Medicina da UFRJ.
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PLANIFICAR

O Diretor-Executivo da
BEMFAM, Sr- Válter Rodri-
gues, explicou que "planejar a
íamilla não significa necessá-
riamente limitá-la, po_s_a,.pla^_
nifleação atende também ao
casal estéril que deseja ter fi-
lhos."

Esclareceu que o Simpósio a
ser instalado dia 4 terá tam-
bém a finalidade de "dirimir

discórdias sobre o problema do
controle da natalidade, lança-
das nos meios populares por
pessoas pouco autorizadas".

Assinalando que "o Brasil,
Pais em desenvolvimento, não

-jBe_beneflciaB_c.o.Bi- a revolução
industrial do Século", afirmou
nâo ter sentido "a proibição do
uso da pílula anticoncepcional,
porque assim estaremos contri-
buindo para a prática do aborto
criminoso".

Premiada no concurso promovido pelo JORNAL DO BRASIL pela campanha publicitária ãa Lâmina
Super Azul, produzida para a Gilete do Brasil, a Alcântara Machado Publicidade transferiu a seu clien.
te o troféu que recebeu. O Presidente da Gilete, Sr. Nelson S. Kern, ladeado pelos Srs. Gaston Levi
e Alistair Smith, recebeu o troféu JB (foto) das mãos do Diretor da Alcântara Machado, Sr. Caio
Domingues, que afirmou ser o ato "uma hom'enagcm ao cliente, sem cujo apoio e estímulo não seria

possível realizar qualquer campanha".

Empresários Agência Nacional anuncia

"Rosa de Ouro" recorda no
Museu da Imagem e do Som
a importância do Zicartota

A equipe de Roáa de Ouro, gravando ontem no Museu
da Imagem e do Som, reafirmou a importância do Zicar-
tola no samba autenticamente brasileiro, lançando na vida
artística do Rio nomes como Clementina de Jesus, Jair do
Cavaquinho, Paulinho da Viola e outros restritos anterior-
mente às rodas de samba.

O espetáculo, apresentado pelo Sr. Ricardo Cravo Albin
como "o que marcou a importância da música popular
brasileira no teatro, será exibido no Rio, no Teatro Jovem,
a partir de quinta-feira, com Araci Cortes, Clementina de
Jesus, Jair do Cavaquinho, Élton Medeiros, Nelson Sargen-
to, Paulinho da Viola e Nescarzinho, dirigidos por Her-
mínio Belo Carvalho "para ressurgir" o samba-chão".

já eram conhecidos nbs morros
cariocas, como Jair do Cava-
quinho, Paulinho da Viola,
Nelson Sargento e Elton Me-
deiros.

Jair falou de sua mania
tíe tocar cavaquinho onde apa-
recia, desde criança Pauü-
nho'da Viola, lembrando a in-
fluência que sofreu de seu
pai, também compositor,
acusou a sua geração de desço-
nhecer o samba autêntico, e
Elton lerilbrou os "tempos da
roda de samba da Rua da Ca-
rioca, 54, quando Carlinhos Li-
ra começou a aparecer "gra-
vando tudo que se fazia lá: até
o espirro de um crioulo êle jul-
gava samba autêntico".

Nelson Sargento, elemento
trazido por Elton Medeiros pa-ra o esptáculo Rosa de Ouro,
contou a sua surpresa em tra-
balhar com o grupo afirmando
que considera "uma verdadeira
felicidade" trabalhar no espe-
táculo, dizçndo ainda que "nem
em sonhos podia imaginar o
que ia acontecer êste ano".

OS DEPOIMENTOS
Araci Cortes, na gravação,

íêz criticas às composições
¦ que pretendem fugir às nossas

tradições e principalmente i_
denomüiação velha guarda,
pois prefere que se diga samba
eterno para o gênero tradicio-
nal. Araci fêz questão de falar
de Chico Buarque de Holanda"êsse pequeno da Banda, que
tem um lugar bem grande na
minha admiração". A artista
também relembrou as suas
criações, como Ai Iôiô, "que
muita gente tentou suplantar".

Clementina de Jesus, desço-
berta de Herminio Belo Carva-
lho, embora já íôsse conhecida
na roda da Taberna da Glória
e mais tarde Zicartola, contou
sua participação no Rosa do
Ouro e suas representações no
exterior, afirmando que "não
mudou em nada" e continua"fazendo suas compras, bebeu-
do suas colsinhas e cerveji-
nhas'-.

O espetáculo Rosa dc Ouro
lançou compositores novos, que

querem tirar
Fontenele

São Paulo (Sucursal) — O
empresariado paulista está pro-
curando forçar as suas entida-
des de classe a pedirem ao Go-
vernador Abreu Sodré lima re-
consideração em relação às
modificações implantadas no
trânsito pelo Coronel Américo
Fontenele, em face da anuncia-
da queda de 40% nas vendas
das casas comerciais de São
Paulo, desde o início da opera-
çãp.Enquanto isso, o Coronel •
Fontenele afirmava que as mo-
dificações do Departamento
Estadual de Trânsito no centro
da cidade constituem apenas
2U% das que pretende efetuar
em São Paulo, anunciando para
o próximo dia 17 as modifica-
ções nos bairros da Zona Leste,
pois "só depois disso o trânsito
ganhará rapidez".
AGRAVAMENTO

O Presidente da Federação
das Indústrias do Estado, Sr.
Teobaldo de Nigris, afirmou
ontem ao JORNAL DO BRA-
SIL qué, se dê íato fôr confir-
mada a queda de vendas no
comércio, em conseqüência das
modificações no trânsito, as in-
dústrias também deixarão de
vender, "o que virá agravar
ainda mais a sua situação, que
já não é das melhores".

A Comissão Técnica da As-
sociação Comercial está pedin-
do às sedes distritais da enti-
dade' levantamentos sobre as
conseqüências da alteração pro-
vocada pelo trânsito nas ven-
das, a fim de obter dados con-
cretos para elaborar memorial
no Governador Abreu Sodré.
Enquanto não forem tomadas
providências para se resolver o
problema, a entidade ficara,
reunida em caráter perma-
nente.

volta do desenvolvimento
através de notas oficiais

A Agência Nacional distribuiu ontem amplo no-.
ticiário à imprensa contendo uma soma de informa-
ções caracterizadas como "a retomada do desenvol-
vimento" e que, segundo se esclarece, foram colhidas
em fontes oficiais nos últimos dias.

Dentre essas notícias destaca-se a fornecida pelo
Ministério do Planejamento, segundo a qual o Ban-
co Interamericano do Desenvolvimento firmará dois
novos contratos de financiamento com o Brasil no
valor total de 69 milhões de dólares.
INVESTIMENTOS

Diz o noticiário que a Pe-
trobrás está aplicando cerca
de NCr$ 1758 000,00 (um bl-
Ihão e setecentos e cinqüenta
e oito milhões de cruzeiros an-
tigos) na ampliação do oieo-
tíuto Rio—Belo Horizonte e que
ipo.ra continuação de seu pro-
grama de energia elétrica a
Eletrobrás apUcou, somente
em janeiro, NCrS 11520 679
tonze bilhões, quinhentos e
vinte milhões e seiscentes e se-
tenta e nove cruzeiros anti-
gos), destinando a maior do-¦ tação às Centrais Elétricas tíe
São Paulo (CESP). A Fumas
deu NCrç 3 000 000,00 (três bi-
lhões de cruz"eiros antlçosj pa-
ra as obras da linha de trans-
missão Furnas—Guanabara.

Segundo informações do MI-
nistério da Indústria e Comer-
cio, os investimentos do Go-
vêrno na indústria privada ío-
ram superiores a NCrS 
1000 000 000,00 (um trilhão de
cruzeiros antigos) no ano pas-
6ado, destinando-se as maio-
res aplicações âs indústrias
química e metalúrgica.

A Companhia Vale do Rio
Doce tem programada para
êste mês a exportação de 972
mil toneladas de minério. No-
vas empresas de economia
mista serão criadas pelo Go-
vèrno, dentre cias as Compa-

nhlas Docas do Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catarina.,
INDUSTRLMJZAÇAO

O ritmo de crescimento tía
Industrialização de Goiás po-dera ser cinco vezes superior
ao atual com o funclonamen-
to, no próximo ano, da Usina
de Cachoeira Dourada. Possi-
velmente surgirá uma cidade
industrial a dez quilômetros
de Goiânia.

Até outubro a Comissão de
D e s e n v olvimento Industrial
aprovou projetos de implanta-
ção e expansão de emnrêsas
no valor de NCrS 816 000 000,00
(oitocentos e dezesseis bilhões"
ce cruzeiros antigos) e o
BNDE, cumprindo seu progra-ma de ajuda a pequenas e mé-
dias empresas, concedeu recur-
sos a três firmas paulistas no
valor de NCrS 892 000,00 (oito-
centos e noventa e dois mi-
lhões de cruzeiros antigos).

A Companhia Telefônica
Brasileira firmou contrato de
fabricação e instalação, no
prazo de 40 meses, de equipa-
mentos automáticos para 139
mil e 250 terminais telefônicas
na Guanabara.

Uma fábrica de tecidos e fios
de nylon surgirá no Centro
Industrial de Aratu. na Bahia,
numa área tíe 120 mil metros
ouadrados. O investimento é
cle NCrS 11000 000,00 (onze bi-
lhóes de cruzeiros antigos)..
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Objetivo maior da reforma administrativa é descentralizar
I Empresas que tenham mais de

30 mulheres manterão creches
i

.

m

Wy

y

.

O Ministério do Trabalho di-
vulgou ontem as alterações in-
traduzidas na Consolidação das
Leis do Trabalho referentes ao
trabalho da mulher e do me-
nor. De agora em diante, "oa
estabelecimentos em que tra-
balhem pelo menos 30 mulhe-
res, com mais de 16 anos de
idade, serão obrigados a man-
ter local apropriado onde seja
permitido às empregadas guar-
dar sob vigilância seus filhos
np período da amamentação".

HbVO TEXTO DA CLT 
'

tf Disciplinando o trabalho da
mulher e do menor, os novos

ixtos da Consolidação das Leis
o Trabalho, recém-decretados
elo Presidente da República,

prescrevem:
DA MULHER •

"Art. 374 — A duração nor-
mal diária do trabalho da mu-
lher poderá ser, no máximo,
elevada de 2 (duas) horas, in-
dependentemente de acréscimo
salarial, mediante convenção ou
acordo coletivo, nos termos do
Título VI (ontem divulgado por
esta folha) desta Consolidação,
desde que o excesso de horas,
em um dia seja compensado
pela diminuição, em outro de
modo a ser observado o limi-
te de 48 (quarnta e oito) horas
semanais ou outro inferior le- .
galmente fixado.""Art. 379 — Ê vedado à- mu-
lher o trabalho noturno, exce-
to às maiores de 18 (dezoito)
anos empregadas: I — em em-

I presas de telefonia, radiotelefo-
I nia ou radiotelegrafia; II — em
I serviço de enfermagem; III —
I ém casas de diversões, hotéis,
| restaurantes, bares e estabele-

cimentos congêneres; IV — em
estabelecimento de ensino; V

que, não participando de
trabalho continuo, ocupem pos-
tos de direção.""Art. 389 — Toda empresa é
obrigada: I — a prover os es-
tabelecimentos de medidas con-
cernentes à higienização dos
tnétodos e locais de trabalho,
tais como ventilação e ilumina-
ção e outros que se fizerem ne-
cessárips à segurança e ao con-
íôrto das mulheres, a critério
da autoridade competente; II

a instalar bebedouros, lava-
tórios, aparelhos sanitários;
dispor de cadeiras ou bancos,
em número suficiente, que per-
mltam às mulheres' trabalhar
ssm grande esgotamento fisico;
III — instalar vestiários com
armários individuais privativo».
das mulheres, exceto os estabe-
lecimentos comerciais, escrito-
rios, bancos e atividades afins,
em que não seja exigida a tro-
ca de roupa, e outros, a crité-
rio da autoridade competente
em matéria dé segurança e hi-
giene do trabalho, admitindo-
se como suficientes as gavetas
ou escaninhos, onde possam as
empregadas guardar seus per-

j tences; IV — a fornecer, gra-; tuitamente, a juizo da autori-
I dade competente, os recursos de

I proteção individual, tais como
1 óculos, máscaras, luvas e rou-
I pas especiais, para a defesa dos

H olhos, do aparelho respiratório
I e da pele, de acordo com a na-

; tureza do trabalho. , ¦ '
§ 1.° — Os estabelecimentos

em que trabalharem pelo me-
nos 30 (trinta) mulheres, com
mais de 16 (dezesseis) anos de
idade, terão local apropriado
onde seja permitido às empre-
gadas guardar sob vigilância a
assistência, os seus filhos, no
período da amamentação.

§ 2.° — A exigência do § 1.°
poderá ser suprida por meio
de creches distritais mantidas,
diretamente, ou mediante con-
vêiios, com outras entidades
públicas ou privadas, pelas
próprias empresas, em regime
comunitário, ou a cargo do
SESI, do SESC, da LBA ou de
pntirlnrlps _j__i_____

facultado reverter à função
que anteriormente ocupava.

Art. 397 — O SESI, o SESC,
a LBA e outras entidades pú-
blicas destinadas à assistên-.
cia à infância manterão ou
subvencionarão, de acordo
com suas possibilidades finan-
ceiras, escolas maternais e
jardins de infância, distribuí-
dos nas zonas de maior den-
sidade de trabalhadores, des-
tinados especialmente aos fi-
Ihos das mulheres emprega-
das."
DO MENOR

"Art. 402 — Consldera-sa
¦para

Ao justificar a Reforma Administra-
tiva, cujo decreto foi publicado no Diá-
rio Oficial de ontem, o Governo federal
afirma que um dos seus objetivos é a"desconcentração da autoridade executi-
va, .através de uma vigorosa política de
descentralização". Ê seu desejo ver "a
máquina governamental operar com a
mesma, eficiência da empresa privada".

Entre outras coisas, a Reforma muda
das possíveis e recomendadas a denominação do.Ministério da Guerra
pela autoridade competente para Ministério do Exército, cria os Mi-
para que o menor mude de nistérios do Interior, Transportes e Co-
função, configurar-se-á a res- municações e dá nova orientação à po-.
cisão do contrato de trabalha, --tica <*° Govêmo em relação ao funcio-
na forma do Artigo 483." • nalismo publico, passando as atribuições

"Art. 408 - Ao responsável <-° ?*?* P«-™ ° Departamento Admi-
legal do menor é facultado nistrativo do Pessoal Civil,

pleitear a extinção do contrato
de trabalho, desde que o ser-
viço possa acarretar pala êle
prejuízos de ordem física ou
moral."
PRORROGAÇÃO
DE HORÁRIO .

Ê vedado pror-

Bases da Reforma

"Art. 413

menor para os efeitos desta
Consolidação o trabalhador de
12 (doze) a 18 (dezoito) anos.

Parágrafo ünico — O traba-
lho do menor reger-se-á pelas
disposições do presente Capi-
tulo, exceto no serviço em ofi-
cinas em que trabalhem, ex-
clusivamente, pessoas da fami-
lia do menor e esteja êste sob
a jurisdição do pai, mãe ou
tutor, observado, entretanto, o
disposto nos Artigos 404 e 405
e na Seção II."

"Art. 403 — Ao menor de
12 anos é proibido o trabalho.

Parágrafo Ünico — O traba-
lho dos menores de 12 (doze)
anos a 14 (quatorze) anos fica
sujeito às seguintes condições,
além das estabelecidas neste
Capitulo: a) garantia de ire-
qitência à escola que assegure
sua formação ao menos em nl-
vel primário; b) serviço de na-
tureza leve, que não seja no-
eivo à sua saúde e ao seu de-
senvolvimento normal."

"Art. 405 — Ao menor não
será permitido o trabalho: I —
nos locais c serviços perigo-
sos ou insalubres, constantes
de quadro para esse fim apro-
vado pelo Diretor-Geral do
Departamento de Segurança e
Higiene do Trabalho; II -1- em
locais ou serviços prejudiciais
à sua moralidade.

Sl.»- Excetuam-se da prol-
bicão do item I os menores
aprendizes maiores de 16 (de- '

zesseis) anos, estagiários de
cursos de aprendizagem, na
forma da lei, desde que os lo-
cais de trabalho tenham sido
previamente vistoriados e apro-
vados pela autoridade compe-
tente em matéria de Seguran-
ça e Higiene do Trabalho, com
homologação pelo Departa-'
mento Nacional de Segurança

, e Higiene do Trabalho, deven-
do os menores ser submetidos
a exame médico, semestral-
mente.'

§ 2.° — O trabalho exercido
nas ruas, praças e outros lo-:
gradouros dependerá de prévia
autorização do Juiz de Meno-
res, ao qual cabe verificar se
a ocupação é indispensável à
sua própria subexistência ou à
de seus pais, avós ou irmãos,
e se dessa ocupação não po-
dera advir prejuízo à sua for-
maçâo moral.

I 30 _ considera-se preju-
dicial à moralidade do me-
nor o trabalho: a) prestado, de
qualquer modo, em teatros de
revista, cinemas, boates, cassi-
nos, cabarés, dancings e esta-
belecimentos análogos; b) em
empresas circenses, em funções
de acrobatas, saltimbancos, gU
nastas e outras semelhantes; c)
de produção, composição, en-
trega ou venda 

'de escritos, im-
pressos, cartazes, desenhos,
gravuras, pinturas, emblemas,
imagens e quaisquer outros
objetos que possam, a juizo da
autoridade competente, preju-
dicar sua formação moral; d)
consistente na venda, a varejo,
de bebidas alcoólicas.

5 4.0 _ Nas localidades em
que existirem, oficialmente re-
conhecidas, instituições desti-
nadas ao amparo dos menores,
só aos que se encontrem sob
o patrocínio dessas entidades

ção, em outre, de modo a ser
observado o limite máximo de
48 (quarenta e oito) horas se-
manais ou outro inferior le-
galmenite fixado;, n — ex-

A Reforma foi inspirada em cinco
princípios e concepções de caráter per-
manente: Planejamento, Coordenação,
Descentralização, Delegação de Compe-
tência e Controle.

A adoção de uma politica de descen-
rogar a duração normal diária tralização — diz o texto da justificativa
de trabalho do menor, salvo: _ implica na decisão de correr-se, cons-
I — até mais de 2 (duas) lio- cientemente, certos riscos que são, en-
ras, independentemente de tretanto, incomparavelmente menores do
acréscimo salarial mediante que os da centralização com a qual se
convenção ou acordo coletivo, acostumou o Serviço Público Federal, de
nos termos do Título VI desta resultados, via de regra, provadamente

-Consolidação (ontem divulga- negativos,
do por esta folha), desde que o Deu-se especial destaque à Coordena-
excesso de horas em um dia, ção Regional, visando . a realçar a im-
seja compensado pela diminui- portância de sua aplicação como meio

de integrar a ação dos órgãos governa-
mentais, sejam da União, sejam dos Es-
tados, sejam dos Municípios, de Admi-
nistração Direta ou Indireta, levando-se

 . __ _ a buscar a colaboração das entidades
ceptíõnalmêntãTlpCT^otivo^e privadas, num esforço conjugado em
força maior, até p máximo de proveito da coletividade.
12 (doze) horas, com acréscimo
salarial de, pelo menos, 25% Planejamento
(vinte e cinco por cento) sôbre
a hora normal, e desde que -_~ta parte compreende a programa-
trabalho do menor seja im- ç-^ gerai e setorial, o orçamento-progra-
prescindivel ao funcionamento ma e a programação financeira de de-

sembôlsò que se caracterizam como ins-
trumentos operacionais básicos de que o
Governo lançará mão, valendo-se da ex-
periência ndquirida pela atual Adminis-
tração no desdobramento de sua ação.

Acredita-se que mediante utilização
desse instrumento possam ser rápida-
mente afastados os obstáculos que tra-
dicionalmente se opõem à atuação racio-
nal da Administração Federal, tanto no
estabelecimento de suas linhas de ação,
gerais e setoriais, como na execução
anual, através do orçamento-programa e

to legal que a substitua; H — da programação financeira de desem-
autorização do pai, mãe ou bolso.
responsável legal; III — auto- Essas medidas têm o sentido de orde-
rlzação do Juiz de Menores, nar o trabalho da cúpula governamental,
nos casos dos Artigos 405, pa- tornando-o orgânico e coordenado e, da
rágrafo 2.°, e 406; IV — ates- modo especial, \permitindo que o Govêr-
tado médico de capacidade íí- no se concentre nesses aspectos essen-
sica e mental; V — atestado ciais da Administração, estabelecendo-so
de vacinação; VI — prova de uma orientação central capaz de influen-
saber ler, escrever e contar; c*ar, pelas diretrizes emanadas da Admi-

nistração, cuja.energia e esforços pode-
rão, assim, ser sintonizadas para os fins
previamente estabelecidos.

do estabelecimento.
Parágrafo Ünico — Aplica-se

à prorrogação do trabalho do
menor o disposto no Art. 375,
no parágrafo único do Art. 376,
no Art. 378 e no Art. 384 desta
Consolidação."
CARTEIRA DE MENOR

"Art. 417 — A emissão da
carteira será feita a pedido do
menor, mediante a exibição
dos seguintes documentos: I —
certidão de idade ou documen-

VII — duas fotografias de
frente, com as dimensões de
0,04m x 0,03m.

Parágrafo Ünico — Os do-
cumentos exigidos por êste ar-
tigo serão fornecidos gratuita-
mente.""Art. 418 — Os, atestados de
capacidade física e mental re

O Ministério

Art. 392 — Ê proibido o
trabalho da mulher grávida
no período de quatro (4) se-
manas antes e oito (8) sema-
nas depois do parto. .

§ 1.° — Para os fins previs-
tos neste artigo, o início do
afastamento da empregada de
seu trabalho será determina-
do por atestado médico nos
têrmcs do Art. 375, o qual de-
verá ser visado pela empresa.

§ 2.° — Em casos excepcio-
nais, os períodos de repouso,
antes e depois do parto, pode-
rão ser aumentados de mais
duas (2) *_emanas cada um,
mediante atestado médico, na
forma do § 1.°.

§ 3.° — Em caso de parto
antecipado, a mulher terá
sempre direito 'às' 12 (doze)

isemanas previstas neste ar-
Migo.
jf § 4.° — Em casos excepcio-

|ff nais, mediante atestado medi-' co, na- forma do Parágrafo
1." é permitido à mulher grá-
vida mudar de função."

Art. 393 — Durante o pe-
riodo a que se refere o Art.
392, a mulher terá direito ao
salário integral e, quando va-
riável, calculado de acordo
com a média dos 6 (seis) últ..-
mos meses de trabalho, bem
como os direitos e vantagens
adquiridos, sendo-lhe ainda

será outorgada a autorização-
do trabalho a que alude o 5 2.°

§ 5.° — Aplica-Se ao menor
o disposto no Art.' 390 e seu
parágrafo único."
EXCEÇÕES

"Art. 406 — O Juiz de Meno-
res poderá autorizar ao menor
o trabalho a que se refere aa
letras "a" e "b" do 5 3.° do Art.
405; I — desde que a repre-
sentacão tenha fins educativos
ou a peça de que participe não
possa ser prejudicial à sua for-
mação moral; II — desde que
se certifique ser a ocupação do
menor indispensável à própria
subsistência ou à de seus pais,
avós ou irmãos e não advir ne-
nhum prejuízo à sua formação
moral."
PREJUDICIAIS

"Art. 407 — Verificado pela
autoridade competente que o
trabalho executado pelo menor
é prejudicial à sua saúde, ao
seu desenvolvimento fisico ou à
sua moralidade, poderá cia
obrigá-lo a abandonar o servi-
ço, devendo a respectiva em-
presa, quando fôr o caso, pro-
porcionar ao menor todas as
facilidades para mudar de fun-
ções.

Parágrafo único — Quando a
empresa não tomar as medi-

A Reforma Administrativa estabele-
ce que o Ministro de Estado é responsa-

feridos no Art. 417 serão for- vel, perante o Presidente da República,
necidos a revalidados anual- pela supervisão dos órgãos da Adminis-
mente, pelas autoridades fe- tração Federal enquadrados em sua área
derais, estaduais ou municipais de competência, -encarandó-se, assim, N*
competentes, ou pela serviço Ministério como Unidade principal da or-
médico da empresa ou dos sin- ganização administrativa federal,
dtcatos da classe, devidamente Trata-se de inovação destinada a
'autorizados pela autoridade preencher séria lacuna na atual organi-
competente em matéria de Se- zação dos Ministérios, qual seja a de não
gurança e Higiene do Trabalho, contarem os Ministros de 'Estado com o
e, na falta destes, por médico indispensável apoio especializado que os
designado pela autoridade de habilite a exercer, em sua plenitude, as
inspeção do trabalho. funções de autoridades administrativas

Parágrafo Ünico — O atesta- principais do Serviço Público Federal. A
do de vacina a que se refere desconcentração de serviços atualmente
item V do.Art. 417 deve ser localizados na área da Presidência da
fornecido pela autoridade esta- República; a configuração do Ministro de
duai ou municipal competente." Estado como responsável pela formula-"Art. 420 — A carteira, devi- ção da programação setorial e do orça-
mente anotada, permanecerá mento-programa.
em poder do menor, devendo, O Ministro de Estado passará a dis-
entretanto, constar do Registro por de instrumental aue o tomará anto
de Empregados e os dados cor- para o cumprimento de sua tríplice mis-
respondentes. são de planejar, administrar e controlar

Parágrafo Ünico — Ocorrem- o funcionamento do seu Ministério.
do falta de anotação por parte Convém assinalar que a estrutura de
da empresa, independentemen- supervisão acima indicada tem em vista,
te do procedimento fiscal pre- esDecialmente. os Ministérios civis, re-
visto no § 2.° do Art. 29, cabe gendo-se os Ministérios militares pelasao representante legal do me- normas específicas que atendem às pe-
nor, ao agente da inspeção do culiaridades de organização decorrentes
trabalho, ao órgão do Minis'té- de sua natureza.
rio Público do Trabalho ou ao Os Ministérios que a Reforma consi-
Sindicato, dar início ao proces- derou permanentes serão em número de
_o de reclamação, de acôr do 17. classificados setorialmente pela for-
com o estabelecido no Titulo n, ma seguinte:
Capffit-o T, Seção-V-^ S_iar__?_i_t_i_o_rr__Ministério da Jus-"Art. 4ál — A carteira será tiça. Ministério das Keiaçoes raterioresT
emitida gratuitamente, apli- Setor de Planejamento Governamen-
cando-se à emissão de novas tal — Ministério do Planejamento e Coor-
vias o disposto no Art. 21 e denacão Geral.
seus parágrafos e no Art. 22." Setor Econômico — Ministério da Fa-
nis TMTSPAr-A-p-s zenda, Ministério dos Transnortes, Mi-ua__> in.baçobs nistério da Agricultura, Ministério da In-"Art. 434 — Os infratores dústria e do Comércio: Ministério das
das disposições deste Capítulo Minas e Energia; Ministério do Interior,
ficam sujeitos à multa de valor Setor Social — Ministério da Educa-
igual a 1 (um) salário minimo rcão e Cultura; Ministério do Trabalho e
regional, aplicada tantas vezes Previdência Social: Ministério dá Saúde;
quantos forem os menores em- Ministério dns Comunicações,
pregados em desacordo com Setor Militar — Ministério da Mari-
lei, não podendo, todavia, a so- nha; Ministério do Exército; Ministério
ma das multas exeeder a 5 (cin- da Aeronáutica.

O Ministério-da- Guerra passa a de-
nominar-se Ministério do Exército, com-
pondo, Juntamente com o Ministério da
Marinha e o Ministério da Aeronáutica,
o Setor Militar das atividades governa-
mentais;

O Ministério das Comunicações surge
como necessidade de emprestar nivel mi-
nisterial a uma dos áreas de maior sig-
nificação para o desenvolvimento social
do País, na qual se fazem sentir de for-
ma intensa, de um lado, enorme defasa-
gem no atendimento das necessidades ge-
rais, a exigir intensa programação e in-
vestlmentos de vulto e, de outro, os ex-

co) vêzes-o salário mínimo, sal
vo no caso de reincidência, em
que esse total poderá ser eleva-
do ao dobro.""Art. 435 — Fica sujeito à
multa de valor igual a 1 (um)
calário mínimo regional e ao
pagamenta da emissão de nova
via a empresa que fizer na car-
leira do menor anotação não
prevista em lei.""Art. 436 — O médico que,
aem motivo justificado, se re-
cusar a passar os atestados de
mm í.^» *_««* Wmnários ef^deó progresso tecno-na multa de valor igual a 1
(um) salário mínimo regional,
dobrada na relncidênlca.""Art. 441 — O quadro a que
se refere o item I do Art. 405
será revisto bienalmente."

Produtores mostram-se preocupados' 
As classes produtoras estão

preocupadas com "a tônica do
atual Governo de não ouvir a
iniciativa privada ou apenas
ouvir algumas lideranças, con-
cordando aparentemente com

¦»V a*3 sugestões apresentadas,ede-
>'jp pois despejar decretos com íun-

I damentação completamente di-
íerente", segundo protestos íei-
tos na reunião de rotina rea-

; lizada todas as terças-feiras
í na FIERGA, Federação das In-

I dústrias do Estado da Guana-
! bora.

Foi citado pelos empresários
com maior ênfase o decreto que
modificou a CLT — Consolida-

K ção das Leis do Trabalho —
IP spor não terem sido ouvidas as

partes interessadas, e a preo-
cupação de alguns conselhei-
ros foi desanuviada quando
se anunciou que o decreto-lei
sôbre a participação dos em-
pregados nos lucros das emprê-
sas íoi transformado em men-
sagem do Presidente da Repú-
blica ao Congresso.
EXPECTATIVA

Por considerarem muito sé-
rios os últimos decretos as-
sinados pelo Presidente df. Re-
pública, os empresários estão
ainda estudando o assunto a
deverão se pronunciar poste-
riormente, mas em todas t>_
reuniões de rotina, ao lado de
outros assuntos específicos, gi
matéria tem sido ventilada. ,

Na reuniáo dai FIERGA um
conselheiro solicitou à direção
que seja estudada uma íór-
mula de se saber quais as
causas do impasse criado en-
tre o empresariado nacional e
o Governo, uma vez que "se
antes fomos a uma Revolução
para que tivéssemos liberdada
. a iniciativa privada não fôs-
_e exterminada, agora estamos
na mesma, sem sermos ouvidos
e respeitados".

Leia Editorial
"Imagem"

lógico.

A Presidência
A Presidência da República compre-

enderá essencialmente o Gabinete Civil
e o Gabinete Militar, além de outros ór-
gâos de assessoramento imediato do Che-
le do Poder Executivo, deslocando-se os

demais para a área dos Ministérios. Com
isso alivia-se a área presidencial, íorta-
lecendo-se a Integração de serviços no*
âmbito ministerial e — o que é mais im-
portante — criando-se condições para
que se exerça de forma mais adequada
e na justa perspectiva uma ação coorde-
nadora, cada •>•¦_% mais efetiva, por^parte
do Presidente da República.

Os órgãos que além do Gabinete Civil
e do Gabinete Militar integram a Presi-
dência da República são os seguintes:

Conselho de Segurança Nacional;
Serviço Nacional de Informações; Esta-
do-Maior das Forças Armadas; Departa-
mento administrativo do Pessoal Civil;
Consultoria Geral da República; Alto Co-
mando das Forças Armadas.

Segurança Nacional
A parte da Reforma que se refere

à Segurança Nacional desdobra-se em
dois capítulos: o primeiro compreende o
Conselho de Segurança Nacional, órgão
de natureza constitucional e o segundo
o Serviço Nacional de Informações, am-
bos incluídos ná área de assessoramento
imediato do Presidente da.República.' . Em seguida, vêm os capítulos rela-
tivos aos órgãos de Assessoramento Di-.
reto' dó Presidente da República (Alto j
Comando das Forças Armadas e Estado-
Maior das Forças Armadas) e aos Minis-
térios Militares (Marinha, Exército e Ae-
ronáutica).

Na organização dos Ministérios Mili-
tares foi adotado o critério geral de dés-
dobrá-la em:

I — órgãos de Direção Geral; II —
órgãos de Direção Setorial; III — órgãos
de Assessoramento; rv — órgãos de
Apoio; V — Forças.

Funcionalismo público
Na parte referente à política do Go-

vêrno em relação ao funcionalismo pú-
blico, a Reforma procurou seguir a se-
guinte orientação:

1. Fixar diretrizes, que permitam re-
formular a Administração do Pessoal
Civil, através da. revisão da legislação
básica e da reforma dos esquemas de
classificação e de remuneração.

2. Sem prejuízo daquela reformula-
ção, adotar providências imediatas que
permitam encontrar solução para os pro-
blemas mais agudos.

3. Atribuir a um órgão dedicado ex-
clusivamente aos problemas de pessoal,
subordinado diretamente ao Presidente da
República, a responsabilidade pela for-
mulação, orientação e coordenação da po-
litica de administração de pessoal.

4. Delinear a instituição de um cor-
po de assessoramento imediato do Poder
Executivo, recrutado e selecionado segun-
do padrões especiais e sujeito a perma-
nente processo de aperfeiçoamento.

Absorvendo as atribuições que, em ma-
teria de pessoal, são atualmente exerci-
das .pelo Departamento Administrativo
do Serviço Público, institui-se, o Depar-
tamento-Administrativo do Pessoal Civil,
junto ao qual funcionará a Comissão Fe-
deral de Administração do Pessoal.

Entende-se que um órgão colegiado,
presidido pelo Dirétor-Geral do DASP e
integrado por dois funcionários de am-
pio tirocinio — um da Administração Di-
reta e outro da Administração Indireta
— por um especialista em Direito Admi-
nistrativo e por um elemento do setor
privado, terá condições para colaborar em
uma ipolítlca dé^pelsOal qüe leve em con-
ta a complexidade da Administração Fe-
deral, as peculiaridades dos seus setores
de atividade, o quadro educacional do
Pais, o mercado de mão-de-obra e tan-
tos outros fatores que não podem 6er
corretamente compreendidos e intérpre-
tados sem a visão conjunta dos proble-
maa que envolvem e uma clara perspec-
tiva das necessidades de aperfelçoamen-
to e rendimento do Serviço Público Fe-
deral.

Admite-se que, reunindo a contribui-
ção de elementos do setor público, tanto
da Administração Direta como da Indire-
ta, e do setor privado, o Conselho Fede-
ral de Administração de Pessoal seja sen-
slvel à necessidade de mudança e apri-
moramento por todos sentida. Confia-se
que, da melhor forma, assessore o Go-
vêrno e mantenha comunicação efetiva
com as representações do pesosal. Espe-
ra-se, em suma, que seja instrumento
atuante nas relações entre o Governo,
como empregador, seus empregados e os
setores de pressão da opinião pública.

OBRAS PUBLICAS

No seu Titulo Xn — Licitações,
Compras, Obras, Serviços e Alienações —
diz o texto da Justificativa: entendeu-se
que as licitações devem visar essencial-
niente ao tríplice objetivo de: 1 — Asse-
gurar a mais ampla competição. 2 —
Proporcionar a obtenção', de produtos,
obras e serviços de comprovada qualida-
de. 3 — Obter os menores preços possi-
veis no momento.

Os preceitos incluídos no Titulo ob-
Jetivam, em resumo:

1. Consagração do principio da li-
citação para os fornecimentos, obras e
serviços, dispensado somente por força
de expressa disposição legal. Clara fixa-
ção na lei dos casos de dispensa de li-
citação.

2. Definição de três modalidades de
licitações: a concorrência, a tomada de
preços e o convite.

3. Utilização em grande escala da
tomada de preços para tornar mais expe-
dito o processo e ensejar a constituição da
registros cadastrais de grande utilidade
para as unidades administrativas mais ati-
vãmente engajadas em compras, obras e
serviços, reservando-se a concorrência pa-
ra os casos de grande vulto e o convite
para as necessidades menores da admi-
nistração.

4. Uso moderado do Diário Oficial
como veículo de divulgação pela sua ma-
nifesta inoperância como tal, dando-se
preferência às comunicações as entidades
de. classe diretamente interessadas em as-
sistir os seus associados e em assegurar
a sua participação nas oportunidades que
ocorrem, mobilizando-se ainda outros vei-
culos modernos de comunicação.

5. Eliminação de toda exigência que
não diga respeito especificamente à per-
sonalidade jurídica, à capacidade técnica
e à idoneidade financeira, pondo-se cobro
à multiplicidade de provas atualmente

exigidas e que dificultam a habilitação
dos candidatos, oneram desnecessàriamen-
te as licitações e restringem mesmo a
competição.

6. Prévia fixação dos critérios quo
presidirão a licitação.

7. Obrigatoriedade de contrato bila-
teral apenas nos casos de concorrência
(isto é, de fornecimento, obras e 'serviços
de porte), sendo seu uso facultativo nos
demais.

8. Tornar facultativa a critério da
autoridade competente a prestação ou não
de garantia admitindo-se como tal a mo-
dalidade de seguro-garantia.

9. Manutenção do principio de quo
é licito à Administração anular por sua
iniciativa qualquer licitação.

10. Determinação de que nas liei-
tações de âmbito internacional serão
observadas as diretrizes estabelecidas pe-
los órgãos responsáveis pela politica mo-.
netária e pela; politica de comércio exte-
rior.

11. Indicação do caminho'a seguir
nas alienações e nos concursos para ela-

.boração de projetos.

Finanças e contabilidade
Eis as normas de Administração Fi-

nancelra e de Contabilidade estabelecidas
pela Reforma:

A descentralização da execução
orçamentária da despesa e da programa-
çáo financeira de desembolso, de forma a

• harmonizá-las com a ampla descentrali-
zação administrativa prevista ha Reforma.

A eliminação dos atuais empecilhos,
de natureza legal ou burocrática, que vêm
impedindo a dinamização das providên-
cias governamentais e a rapidez de exe-
cução das decisões, no que concerne à
administração dos créditos orçamentários
e à movimentação dos recursos federais.

A definição das responsabilidades
dos agentes da administração, em todos
os seus níveis, através de regras que
abranjam os que arrecadam receitas, orde-t
nam despesas ou tenham sob sua guarda
dinheiros, bens ou valores públicos.

A complementacão, na esfera da
Administração Federal, das normas fi-,
nancelras consubstanciadas na Lei nume-
ro 4 320, de 17 de março de 1964, visando
à expedição de regulamentação que su-
pere e remova, em definitivo, o obsole-
tismo do Código de Contabilidade.

A utilização da rede bancária na
realização das receitas e despesas públicas.

A verificação periódica, para fim,
de controle, dos bens móveis, materiais e
equipamentos em uso pelas unidades
administrativas.,

A manifestação das autoridades
superiores da Administração sôbre a re-
gularidade da gestão financeira, dos agen-
tes, quando, da remessa das respectivas
tomadas de contas ao Tribunal de Contas.

O proporcionamento de meios de
efetivo controle financeiro interno da
administração pelos Ministros de Estado,
confiado às Inspetorias de Finanças, e ao
controle externo, exercido- pelo Tribunal
de Contas.

Mecanismo da reforma
A implantação da.Reforma Adminis-

trativa será íeita gradativamente. O ór-
gão de coordenação central da Reforma,
dispondo de recursos financeiros e de-
mais meios indispensáveis à ação dinâ-
mica exigida pela Lei, deverá ser Insta-
lado imediatamente e começar a operar •
de pronto a sem vacilaçõès.

Em harmonia com a idéia básica da
realizar-se a Reforma por etapas — con-
siderada essencial ao êxito do empreen-
dimento — a primeira etapa será con-
cluída com a promulgação da Lei defla-
gradora do processo de Reforma da Ad-
ministração Federal.

Com o, instalação do órgão de coor-
. denação central, terá inicio a segunda

etapa, cujos projetos principais podem
ser assim enunciados:

— Intensificação das providências'
que estão sendo postas em prática pelo
Govêmo com o intuito de dinamizar a
Administração Federal.

— Expedição de regulamentos qua
desenvolvam e minudenciem os princi-
pios e as normas gerais consubstancia-
das na Lei de Reforma.

— Expedição de regulamento con-
cernente a cada Ministério, no qual sa
desenvolverá a estrutura básica prescri-
ta na Lei e onde se incluirão as dispo-
sições pertinentes ao funcionamento do
Ministério, atentas à moldura geral da
Lei e aos seus princípios fundamentais,
tudo no sentido de assegurar ao Minis-
tro de Estado o pleno exercício de suas

¦ responsabilidades como principal admi-
nlstrador fe seu Ministério.

4. Contratação dos estudos de im-
plantação considerados imprescindíveis
à rápida aplicação dos princípios da Re-

__íorma___e._à__cpnsecuçáo de modo expedido
de seus principais objetivos.;  -

' O fato de se ter decidido, decorridos
14 anos, realizar a Reforma Administra-
tiva há de ter, como conseqüência, ia
disposição de cada funcionário e de cada
chefe de serviço — impregnados dos sa-
dios princípios em que ela se inspira —
para encontrar seus próprios meios da
colaborar no aperfeiçamento da adminis-
tração, de coordenar seus esforços, de au-
mentar, enfim, o rendimento e a produti-
vidade do serviço público federal como
um todo.

A deflagração do processo de Reforma
Administrativa que deverá obedecer às
disposições do projeto e, especialmente, às
diretrizes e principios fundamentais nele
enunciados e com apoio nos instrumentos
básicos por êle adotados.

A orientação, a coordenação e a super-
visão dessas providências ficarão a cargo
do Ministério do Planejamento e Coorde-
nação Geral, podendo, entretanto, ser
atribuídas a um Ministro Extraordinário,
junto ao qual funcionará, como órgão
autônomo, um órgão temporário de im-
plantação da Reforma Administrativa.

Assinala-se, de modo particular, que
a aplicação da Lei de Reforma Admi-
nistrativa deverá objetivar, antes e aci-
ma de tudo, a execução ordenada dos ser-
viços da Administração Federal segundo
os principios nela consagrados e com
apoio na instrumentação básica adotada.
Em outras palavras, dá-se especial ênfa-
se ao imperativo de continuidade de
funcionamento de todos os serviços afetos
à Administração Federal, operando-se,
gradual e ordenadamente, à implantação
da Reforma. •

Militares não falam ainda das mudanças
Os meios militares aguarda-

vam ontem com certa expecta-
tiva a publicação do.decreto da
Reforma Administrativa, que
Introduz algumas alterações no
setor da Segurança Nacional,
afeto às Forças Armadas, pa-
ra só após a leitura atenta do
texto integral fazer qualquer
apreciação sôbre a importan-
cia da matéria.

A expectativa dos oficiais
parecia maior na Marinha e na
Aeronáutica: a primeira, por
ver dado o primeiro passo pa-
ra a criação do Ministério da

Defesa, que combate integral-
mente, e a segunda por per-
der, com a Reforma, o contrfl-
le. da Diretoria de Aeronáuti-
ca Civil, seu principal esteio
econômico.

EXÉRCITO MAIS FORTE

A criação do Alto Coman-
do Integrado, na opinião de
militares da Marinha, refor-
cará a hegemonia do Exército,
dentro da doutrina da Escola
Superior de Guerra, que pre-
tende interiorizar as Forças Ar-

madas com vistas à repressão
da chamada guerra revolucio-
nária c à criação de uma in-
tra-estrutura militar paralela
ao desenvolvimento econômico.

A Marinha defende a. neces-
\ «idade do fortalecimento lito-

rãneo, baseada na densidade
demográfica do País e na de-
pendência natural do brasilei-
ro ao mar. Ao que se sabe, es-
sas teses vêm sendo debatidas
com especial interesse pelo Ins-
tituto Superior do Mar, apon-
tado como uma réplica da Es-
cola Superior de Guerra.

A informação de que a Se-
gurança Nacional ficou entre-
gue, ao Serviço Nacional"de In-
íoitnaçôes e ao Conselho de Se-
gurança Nacional causou cer-
ta estranheza nos meios mili-
tares, que evitam comentá-la
antes de tomar conhecimento
do texto integral do decreto. A
mudança do nome do Ministé-
rio da Guerra para Ministério
do Exército já era esperada nos
meios militares, que não vêem
nisso qualquer alteração no
funcionamento da organização.

Costa e Silva dá
apoio à reforma

Belo Horizonte (Sucursal)
— A Reforma Adminis-
trativa foi promovida, se-
gundo revelaram ontem di-
versos deputados federais da
ARENA, depois de realiza-
dos entendimentos com o
Marechal Costa e Silva, que
irá governar de acordo com
a nova estrutura decretada
e deu pleno apoio às modi-
íicações e inovações a se-
rem postas em prática.

Observam êsses parlamen-
tares que, antes mesmo da
efetivação da Reforma, o
Presidente eleito já havia
escolhido os Ministros das
Comunicações e dos Trans-
portes, numa demonstração
de que existe afinidade en-
tre o Governo que sai e o
que entra.

, SINTONIA

Os mesmos parlamentares
acreditam que exista per-
feita sintonia entre o Go-
vêrno Castelo Branco e o
Marechal Costa e Silva, sen-
do natural, no entanto, que
o Presidente eleito venha a
adotar uma diretriz própria,
na chefia do Governo. - ; ...

Embora modificando a
orientação de alguns seto-
res do Govêmo, a orienta-
ção do Marechal Costa e
Silva na Chefia do Governo
continuará sendo baseada
nos princípios que possibili-
taram a eólosão do movi-
mento revolucionário de 31
de março.

Os nossos
Ministérios

Departamento de Pesquisa

Quando Dom João VI
inaugurou os Ministérios
no Brasil, em 1808, âistri-
buiu-os às poucas -pessoas

que com.êle deixaram Por- ¦¦
tugal e que mereciam sua
coiifiança: assim, apare-
ceram, o Ministério ãos
Negócios ão Reino, Nego-,
cios Estrangeiros, Guerra,
Marinha e Ultramar. Em
seguida, D. João VI no-
meou ainãa um Ministro
do Erário-e um Ministro ão
Despacho.

Os nomes ãos Ministé"
rios passaram a acompa-
nhar o progresso: D. Pe-
áro I fêz poucas modifica-
ções nos nomes, e ãurante
seu período, havia Negócios
do Reino e Estrangeiros,
Negócios âa Fazenáa, Ne-
gôcios âa Guerra, Negócios
ãa Marinha, ãe acordo
com a linguagem ãa épo-
ca. Problema âe Governo
era negócio, influência
ainda âe Portugal. No fim
ão primeiro reinaão apa-
receu o Ministério ãa Jus-
tiça e um que ficou conhe-
cido como o Ministério âos
Marqueses, "composto âe
amigos pessoais e áulicos
do Imperaãor". Eram con-
siâeraâos pelo povo "ho-
mens dóceis à sua vonta-
de". O povo foi à rua para
derrubá-lo, em 6 âe abril
âe 1831.

Caberia a Dom Peãro 11
criar o cargo ãe Presiden-
te âo Conselho, típico ão
regime parlamentar. Do
Segunâo Reinaão são ain-
âa os Ministérios ãa Agri- .
cultura, Comércio e Obras
Públicas.

Foi a República que âeu
aos Ministérios os nomes
atuais: Fazenda, Justiça,
Interior, Exterior. No sis-
t ema parlamentarista,'
inaugurado em 1961, o Mi-
nistério passou a ãesignar*
se Conselho de Ministros.

Conselho reposnâia co-
letivamente, perante a Câ-
mara dos Deputados, pela
politica âo Govêmo e pela
aâministração feâeral, e
caâa ministro pelos atos
que praticasse no exercido
âe suas funções. Ao con-
trário âo que ocorre no re-
gime presiâenclalista, o
Presiâente ãa i.epií_..ca
não tinha responsabiliâaâe
politica, que recaía no
Conselho âe Ministros. O
Ministério dependia, por-
tanto âa confiança da Câ-,
mara e não do Presidente,
tal como sucede no Presi-
ãencialísmo. A restrição a
qualquer nome áo Conse-
lho, sem implicar na que-
âa áo Gabinete, poâeria
ser feita através âe mo-
ção áe censura.

No Presidencialismo pu-
ro, o Ministério não tem
qualquer responsabiliâaâe
coletiva: ela pertence ao
Presidente. Nos Estados
Unidos, o Ministério, como
órgão colegiado, não está
mencionado na Constitui-
ção, não tendo, portanto,¦um statu áe órgão politico
âo Estaão.

Os Ministérios ãe hoje.
— Aeronáutica, Agricultu-
ra, Eãucação, Cultura, Fa-
zenãa, Guerra, Inâústria e
áo Comércio, Justiça e Ne-
gócios Interiores, Marinha,
Minas e Energia, Relações
Exteriores, Saúâe, Traba-
lho, Viação _ Obras Públi-
cas, Transporte, — são,
igualmente, uma exigên-
cia áo tempo.
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Centrais Elétricas Brasileiras S.
ELETROBRÁS

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Exercício de 1966
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Senhores acionistas. ¦..

De acordo com o estabelecido na lei e nos Estatutos dn
ELETROBRAS, damos a,seguir um relato da vida da So-
ciedade no exercido de 1966, terceiro da nossa gestão &
testa de seus, negócios. Apôs os acontecimentos de março
de 1964, sofreu o Pais enorme modificação em sua estrutu-
ra econômica, administrativa; financeira c ató mesmo ms-'

titucional. Durante o exercício em exame» procuram.*-re-
por-em moldes normais a parte do setor energético q-.ie
nos esta afeta para que a Empresa expanda • harmônica-
mente seus serviços e influa, dentro das possibilidades ma-
teriais e financeiras no aperfeiçoamento de todo o setorl

SITUAÇÃO ECONÔMICA NACIONAL
Á diversidade de funções exercidas pela ELETROBRAS,

bem como sua atuação, direta ou indireta, em quase todo .
território nacional,' levam-na a consagrar particular aten-
ção à evolução da conjuntura econômica do Pais. na qua!incontestàvelmente representa papel decisivo, sendo que
igualmente lhe sofre as conseqüências, positivas e negativa»,

A .ELETROBRAS; companhia holding que administra
suas empresas subsidiárias e atua jtinto às associadas, tem

.particular interesse na evolução do consumo de energia elé-
trica — barômetro incontestável da melhora _t> padrão de
vida da Nação e da sua prosperidade econômica. (Gráíi-
col). _
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Como organismo financeiro, dispondo de rendas pró-
prias, além da receita de taxas diversas recolhidas no Fal;>,
e de financiamentos externos que redistribuiu os im.r.scs
recursos necessários aos investimentos energéticos, a ELE-
TROBRAS tem de estar atenta à evolução dc mercado íi-,
nanceiro e à, evolução econômica nacional.

Finalmente, encarregada 
' 
de centralizar as atividades

do planejamento das necessidades energéticas do Pais e as
possibilidades de geração e distribuição de energia elétrica,
ela tem de proceder a uma análise econômica cuidadosa
para basear seus prognósticos e elaborar seus planos. Daí
o interesse, ao apresentarmos os resultados das atividades
da Empresa em 1966, de situar o seu desenvolvimento, como
sempre fazemos, «dentro do quadro geral da evolução da
economia brasileira, no ano. .O Governo do Marechal Cas-
teio Branco considerou 1966 como o último estágio das pro-
vidências para a recuperação de nossa economia. Pertence
ainda àquela fase de transição, em que os resultados obtir
dos devem ser julgados essencialmente em sua dinâmica r.
tm seu alcance, isto é, mais pelas perspectivas que abrem
do que pelas metas concretas atingidas.

E normal, com efeito, que a reconstrução profunda dos
alicerces que fundamentam os progressos crie, numa fase
inicial e durante o proces-o de reforma, uma certa pertur-
bação. A vida econômica — como a dos seres humanos —
exige certa ambientação ao nôvo meio em que se desenvol-
ve; ora, nâo se pode negar que o Governo Revolucionário
tenha modificado profundamente êste meio, ou seja, a infra-
estrutura financeira e mental, além de implantar uma nova
norma fiscal em que O empresário tem de atuar. Os que se
queixam da excessiva ambição de um governo, atacando to-
dos os campos ao mesmo tempo, não devem esquecrr que
a interação dos fenômenos econômicos exige esta anão de
conjunto, sem a qual corremos o risco de encontrar ;;ontos
de estrangulamento qua comprometam o 

"funcionamento
harmonioso do sistema. Temos todos que sofrer os incon-
venientes de um. periodo de adaptação, de sedimentação —
preço de vários anos de desordem econômica e financeira.

Apesar dessas dificuldades, é licito crer que o Produto
Nacional Interno acusou, em 1966, um nôvo aumento "per
capita". Sem dúvida, é audacioso qusrer apresentar, neste
periodo do ano, uma estimativa para a evolução do Produ-
to Interno Bruto, porquanto os dados definitivos de 1965 até
agora não foram divulgados. Todavia, atrav.s de ciados
parciais, é possível proceder a uma avaliação, a uma esti-
mativa, ainda que apenas aproximada. Há uma renovação
4e métodos e processos aue darão mais solid'.z à nossa es-
trutura econômica.

O ano de 1966 foi muito desfavorável à agricultura,
mesmo levando em conta o aumento da renda da pecuária.
Segundo as primeiras estimativas da Secretaria de Agri-
cultura de São Paulo, a renda da agropecuária no Estado
cresceu de apenas 25,8%. Levando em conta a desvalorl-
zação da moeda, podemos calcular uma queda da ordem de
24% para a Renda Real da agricultura paulista. Não se
pode, contudo,' projetar essa estimativa sobre o conjunto da
agricultura nacional, pois, certos produtos, como o cacau
e a .pecuária de corte, que contribuem em alto grau paraa formação da renda em outras regiões do País, a evolu-
ção foi mais favorável. Pods-se calcular que d Produto
Real na agricultura acusou em 1960 uma queda de 4% a
5%. A ponderação das atividades do setor primário è im-
portante (29%); assim, podemos calcular que a agricultu-
ra contribuiu para a'formação do PIB com uma redução
de 1,4%.

Tudo indica, porém, que a indústria (cuja participaçãono PIB é de 28%) anulou esta influência negativa da evo-lução da produção agrícola, contribuindo para um aumen-
to do PIB. Nossas estimativas baseiam-se huma série de
dados que não é fácil coordenar, mas que, pelo menos, se
confirmam quando confrontado.';.

Um dos dados mais convincentes — e particularmenteútil no què respeita às atividades da EUSTROBRAS — re-
fere-se ao consumo da energia elétrica na indústria ¦ loca-
lizada na área da São Paulo Light'— o maior centro ln-
dustrlal do país. Podemos considerar que o crescimento em
outras regiões, como o.Nordeste, foi muito positivo, como é _.confirmado pelo numero a importância dos projetos apro-
rados pela SUDENE.

Para o- ou*, primeiros meses ae 1966, o consumo nc
energia *í*»r*ca na industria de são Paulo cresceu de. 17,6%'
em relação ao mesmo período de 1C65. O aumento fÃ bas-
tante desigual, segundo os setores e épocas do ano; o maior
foi registrado no caso da indústria automobilística (38,7%).
o que teve por efeito um crescimento importante nes se-
.ores que alimentam esta indústria; siderurgia, metalurgia,
borracha, autopeças. (Gráfico 2). O setor dos equipamen-
tos elétricos, que depende substancialmente das encomeii.
das do Governo, também acusou apreciável aumento 
'29,5%). Os setores tradicionais d. nossa indústria — têx-
tiL produtos alimentícios, bebidas — mais sensíveis às flu-

tuações do poder aquisitivo da população, não acusam re-dução. Ao contrário, no caso da indústria têxtil, temos umaumento de 6,8%, da indústria alimentícia, 11,0%, no debebidas, 11,79-, no setor da fabricação de farinha e dos si-los, 21,4%. o único índice de decréscimo nas industrias
tradicionais foi acusado pelos curtumes, que ficaram pre-judicados com a queda dos abates na região de São Paulo.
Cumpre finalmente assinalar o aumento apreciável do setor
químico, grande ccnsumidor.de energia elétrica, de 16,1%.

Tais dados já constituem um indicio, bastante favorá-
vel do crescimento da produção industrial, o confronto comos dados conhecidos do volume físico da produção, no pia-no nacional, apenas vem comprovar esta evolução nitida-
mente positiva, como o mostra o quadro seguinte:Aço em lingotes (4 empresas — janeiro-novembro) 26,7%Indústria automobilística (janeiro-novembro) .... 37,0%Cimento (Janeiro-outubroi  8,4%Petróleo bruto (Janeiro-setembro)  17,1%

Levando em conta estes dados e alguns outros parciais(como por exemplo, a produção da Companhia Vale do Rio
Doce), parece-nos provável que se demonstre um aprecia-
vel aumento da produção Industrial. em 1966 quando foram
presentes todos os dados.

•Para avaliar a evolução do comércio, faremos referên-
cia.apenas à arrecadação do imposto de vendas e consigna-
ções. Os únicos dados disponíveis são relativos a São Pau-
lo, onde a queda da renda- na agricultura teve um efeito al-
tamente negativo. No entanto, mesmo levando em conta
êste fator, verifica-se um aumento de arrecadação da or-
dem de 58.5%, superior & elevação dos preços no periodo.
Assim, podemos calcular que os serviços tenham acusado,
por sua vez, um aumento, entendendo-se por serviços o co-
mércio, utilidades públicas, transportes, comunicações, etc.

Com base nesta análise, é permitido prever que o PIB
tenha crescido em 1966. E' possivel que, globalmente, em
razão da queda da produção agrícola, o crescimento não te-
nha superado o de 1965. Mas, para uma empresa como a
ELETROBRAS, o que Importa — c o que se deve frisar —
é o aumento da produção industrial, que mostra que o Pais
retomou seu ritmo de crescimento e que devemos nos pre- _
parar, especialmente no setor energético, para sustentar,
apoiar e mesmo incentivar tal crescimento.

Não podemos, sem dúvida, limitar-nos a êste aspecto da
evolução econômica em 1966; mas assinalamos que êste au-
mento da produção se realizou no quadro de uma situação

y monetária satisfatória.
O Governo conseguiu limitar o aumento do meio cir-

culante a Cr$ 665,4 bilhões (30,5%), o que representa, em
cruzeiros de 1965, cerca de Cr$ 400 bilhões, contra Cr$
691,1 bilhões no ano anterior. Tais emissões não se destina-
ram à cobertura de «déficit» de Caixa do Tesouro, que, co-
mo foi reduzido, pôde ser coberto pela colocação de Obriga-
ções' Reajusta veis do Tesouro. Considera-se que dois íatô-
res contribuíram para esta nova elevação do meio circulan-
te — as operações do redesconto destinadas a reforçar a
caixa dos bancos comerciais e o financiamento do nôvo au-
mento de reseryas cambiais do país.

Os meios de pagamento cresceram, no entanto, em pro-
porção muito inferior ao meio circulante, fenômeno bas-
tante nôvo entre nós, cuja origem íoi uma severa politica
.creditícia que se traduziu por um aumento muito redu-
zido da mceda escriturai, e, em conseqüência, dos empres-
timos bancários.

Tal evolução teve. evidentemente grande Influência na
atividade econômica. As empresas de capital reduzido em
relação ao volume de seus nçgócios tiveram de enfrentar
uma grande falta dc capital de giro, ao mesmo tempo em
que se verificou nova elevação no custo do dinheiro, em
nada favorável à contenção dos preços. Essas dificuldades
redundaram em vantagens para as empresas que podem
contar com recursos da ELETROBRAS a qual, apesar dos
cortes impostos para manter a programação financeira do
Governo Federal, exerceu, ainda assim, um papel proe-
minente nos investimentos áo setor energético.

Nessas condições, poderia causar espécie que o aumen-
to do custo de vida e do índice dos preços por atacado
não tenha correspondido às esperanças das autoridades.
Com efeito, o custo de vida aumentou de 41,1% em .1966,
contra 45,4% no ano anterior, ao passo que os preços por
atacado tiveram um aumento de 37,1% contra 28,3% em
19G5. Tal aumento, entretanto, decorre da elevação dos
preços dos produtos agricclas, que, numa economia ainda
com certa predominância das atividades agrícolas com
técnicas ainda não atualizadas e um sistema de distribuição
inadequado, continua por demais sensível às variações das
condições climáticas.

Êste fato, como também a importância da agricultura
na formação do PIB, indica claramente que temos de ace-
lerar o processo de industrialização, a fim de reduzir tão
pronunciada dependência de uma agricultura que não con-
segue .melhorar suficientemente sua produtividade, justa-
liir.iCe por causa da insuficiente capacidade de absorção de
nu.o-de-obra na indústria, dada a insuficiência de nião-de-
c'zv_x espsctaiizada. A agricultura é uma fonte de empre-
ges para mão-de-obra não qualificada.

Deduzimos dai que 0 fornecimento de energia elétrica,
que constitui a base do desenvolvimento industrial e eco-
nômico, não pode deixar de crescer numa proporção satis-
fatória. Conviria, até,, que apresentasse um excedente na
capacidade instalada em geração de energia elétrica,
i íim de eétiinúlar as aplicações dos empresáries, «promo-
vendo» consumo. Com tal excedente, não. se estaria mais
tão à mercê de qualquer seca que obriga a reduzir consi-
d.râ,-.eimente a oíerta de energia.

E' sob esta ética que se deve encarar o papel da ELE-
TROBRAS, a cuja programação não deve faltar largueza e
uma certa dose de prudente otimismo. O esforço de pou-
pança forçada, exigido da população pela politica da ver-
dade tarifária — muitas vezes mal cpmpreendida pela Na-
ção, pelo menos por alguns de seus líderes —, pode ser
perfeitamente aceito, ante a convicção de que sem energia'

não pede haver progresso nem estabilidade econômica e
nem, consequentemente, pazvsocial."

O panorama tia economia brasileira não ficaria com-
pleto se não nos referíssemos aos novos progressos reali-
zaaos no plano do balanço de pagamentos. Mais uma veí
encerrou o Brasil um exercido com «superávit» que lhe
permiHu aumentar suas reservas cm divisas. Tal resultado
teve por fator principal um aumento das exportações, re-
g sarando em 1966 um recorde que permitiu aumentar sem
riscos as importações., mormente de matérias primas para
determinadas indústrias, em proporção ainda maior que a
crescimento das vendas ao exterior.

Para uma empresa como a ELETROBRAS-, não é demais
salientar as vantagens desta consolidação dp balanço de
pagamentos. O aumento das reservas que - cri "içado alia.
por certos economistas, representa inegavelmente um trun-
fo excepconal na obtenção de empréstimos externos, sem
os quais não seria possível levar • avante o mais ambiciono
pmttVauia de eletrificação atualmente realizado por um
pais em desenvolvimento. Tais reservas representam tam-
bém a garantia de que êáse programa, não sofrerá o trás j.
por tara de divisas para a compra de equipamentos.

Nesta análise rápida e multo resumida da evolução da
conjuntura econômica nacional, limitamo-nos a fotografai
a situação presente. Para uma empresa* como a ELETRO-
BRAS, cuja maior preocupação é tomar a dianteira do de-
senvolvimento, outros elementos têm de ser levados em-
conta. Deste ponto de vista, a análise da situação para
1967 é ainda bem mais auspiciosa.

O Governo do Marechal Castelo Branco teve por missão
remodelar a infra-estrutura de nossa vida econômica. Care-
cemos do recuo necessário para avaliar as profundas trans-
formações que conseguiu realizar neste dominio. o empr»?-
sário está mais atento à avalanche de textos legais que o
obrigam a uma adaptação difícil, são muitas, mas com-
preensivels. as dificuldades que experimenta para aprender
a filosofia profunda que inspirou as autoridades, que dei-
xam entrever as conseqüências duradouras dessas transfor-
mações.

Numa fase em que. para. recuperar o tempo perdido,urgia realizar investimentos públicos, volíar a exigir, paraos serviços prestados, o preço Justo, era possível admitir
que o Governo tivesse acentuado a sua intervenção diretana vida • econômica. Nada mais errado, especialmente nosetor energético, no qual apenas foram criadas condições
que permitam ao setor privado contribuir para um plano,ambicioso sera dúvida, porém decisivo. Era certamente ne-cessário provocar o Impacto de uma falta de capi'al de
giro. para que se fizesse melhor sentir a necessidade deenfrentar um problema que, num clima inflacionista, passa-va despercebido. Pol preciso também atravessar essa faselnconstestávelmente difícil, .a fim de se descobrirem as vir-tudes de uma melhora da produtividade, e dè se redesco-brlr o sentido positivo de uma sadia concorrência entie
produtores, que só pode redundar em proveito para os con-sumidores.

Hoje, a economia brasileira tem a seu dispor uma es-trutura renovada, quer no plano jurídico, quer no da men-talidade. Êste legado será sem dúvida, aproveitado plena-mente pelo Governo do Marechal Costa e Silva que estaráem condições de oferecer melhores perspectivas ao empre-sário nacional.
Aliás, o empresariado já demonstrou ter entendido osentido desta modificação. O vulto dos investimentos apro-

vados pela Comissão do Desenvolvimento Industrial em 1966,a elevação de mais de 60% das importações de maquinaria
e equipamenfos, as encomendas de motores e chaves nosetor dos equipamentos elétricos, constituem indícios seguros
de uma retomada dos investimentos. Lord Keynes ensinou
que o dinamismo de uma economia se mede mais pela im-
porCância dos investimentos, programados e realizados, -io
que pelo volume da produção num só exercício. Deste pontode vlsta, podemos mostrar-nos otimistas.

E' no seu dinamismo que a ELETROBRAS encontrou

motivos para prosseguir sua obra, para continuar a progra-
mar para um Brasil, que já entrou nitidamente na fase
da decolagem para mais alto destino. Somente uma reto-
mada da inflação poderia abalar nossa fé no futuro Uo
País.

No Norte, cuja dimensão continental é, por si so, um
problema, foi reformulada a política recuperadora do Go-
vêrno: com a criação da SUDAM-e do Banco da Áma-
zônia S. A., é dada uma nova dinâmica à atuação oficial
no desenvolvimento da região. No setor privado'também
6e nota um esforço com o aperfeiçoamento das Indústrias lo-
cais (juta, petróleo, madeira) e a exportação de matérias
primas.

No Nordeste, o ano de 1966 representou, de um modo
geral, o coroamento da Político Federal de incentivos fls-
cais. Dinamizou-se o setor privado, cuja atividade é hoie
tão grande que a prosperidade da região depende muito
mais de sua iniciativa ç trabalho próprios, atualmente, do
que dos favores diremos do Governo Central.

À Zona Centro-3ul já nos referimos quando do exame
geral da situação econômica do Pais. Esta zona tem tal
preponderância em nossa econom'a que por si só ela lhe
dita os rumos. Absorvendo 85% de nossa produção indus-
trial, 'seus reflexos sobre a Nação inteira são correspon-
dentes e proporcionais.

Nesta região, a crise no secor agropecuário, decorrente
de distorção nos preços, foi o fenômeno mais marcante em
sua vida econômica durante 1966; O Comércio e a Indústria
sofreram as mesmas vlcissitudes da zona Centro-Sul, e da- ,
verão se ambientar nas novas normas fiscais recém-criadas.

Considerando a intima relação que existe entre con-
sumo de energia e desenvolvimento econômico, apresentai.-
mos uma serie de informações para justificar a posição em
iue a ELETROBRAS pretende situar o setor energético.

A SITUAÇÃO DO SETOR ENERGÉTICO
Em meio a suas múltiplas atividades, a ELETROERÁS

tem procurado mostrar, às autoridades alheias ao setor
energético e ao público em geral, o papel, às vezes insus-
peitado porém decisivo, que tem a energia elétrica na vida
de uma nação e no seu desenvolvimerto econômico.

A energia elétrica é uma das poucas utilidades que não
podem ser importadas; e o seu aproveitamento se faz atra-
vés de uma montagem que dificilmente se opera em mu-
nos de cinco anos contados da concepção do projeto espe-
clfico.

Quando a energia elétrica é insuficiente em quantidade,
ou suas características ou qualidades são más, há uma dis-
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torção na economia, que prejudica o desenvolvimento do
País e conseqüentemente a melhoria de seu padrão tx*
vida. A carência de energia é uma das mais típicas marcas
de subdesenvolvimento. E portanto necessário que o pai»
faça um esforço e atribua a prioridade devida à expansão
de seus sistemas de produção de energia.

Energia Elétrica não é assunto para diletantismo ou
para manobras políticas. Toda indústria de suprimento de
energia elétrica no Brasil funciona no regime de concessão
disciplinado em lei. A remuneração do capital nela efeti-
vãmente empregado é fixada também da acordo com dispo-
sitivos de lei. As tarifas sâo, estabelecidas pelo poaer con-
cedente è os componentes do custo s&o perfeitamente de-
terminados.

Não há mistérios. O consumidor tem ae pagar o custo

rto serviço, no qual se acha incluída a remuneração do in-
vestimento na base de 10% ao ano. Existe pois uma opção:
ou o consumidor paga o custo da energia, ou a nação nao
terá a energia de que necessita,.

Depois da Revolução de mai ço, o Governo estabeleceu,
pela primeira vez no Pais, uma politica energética fundada
cm sadios princípios econômicos, administrativos e tecni-
cos. Houve üm desafogo, e o setor paísou a atuar muito
melhor. Foi um verdadeiro renascimento.

Desgraçadamente, os povos pagam pelos erros dos go-
vernantes. Com o descrédito, as empresas elétricas (oli-
ciais ou particulares) ficaram na impossibilidade de apelar
em larga escala para o mercado de capitais. Nessas con-
dições, para que os serviços não perecessem, íoram ea-
tabelecidas tarifas realistas, baseadas sempre,, como pre-
ceitua a lei, no princípio do serviço pel» custo, capazes ae.
atendido êsse custo, apenas remunerar o capital realmente
investido e não depreciado, cóm 10% (aluguel do dinheiro).
Foi preciso, entretanto, para o periodo necessário ao resta-
belecimento do crédito das empresas apelar para lmpos-
tos, taxas e até empréstimo compulsório- a fim de obter
os recursos necessários' à expansão continua do sebor. de
modo a produzir energia abundante, de boa qualidade,' se-
gura e a «preço justo». Insistimos ainda uma vez sobre
esta última expressão, a única adequada, no caso, em substi-
tuição ã ilusória, e sem qualquer base lógica, de «preço
barato».

A energia tem sua tarifa estruturaria dentro de prin»
cipios, por assim dizer, universais, baseados em sadia ética
econômica. Dai não há força humana que a faça sair sem
comprometer a economicidade do empreendimento e a con-
tinuidade do serviço, características que correspondem ao
interesse do consumidor, ao escopo do investidor e ao de-
senvolvimento geral e harmônico do Pa5s.

Outro ponto que convém focalizar é a necessidade, paru
qualquer nação, no estágio atual da ciência e da indústria
aa energia elétrica, de fazer a Interligação de suas rede».
Isto ainda não foi possível no Brasil, para seu território
inteiro; mas pode ser feito nas áreas groeconômicas. para
melhor utilizar os equipamentos, as fontes naturais de pro-
dução e o material'humano disponível, com maior eficiên-
cia e segurança no serviço. Essa providência acarretará
redução no custo das utilidades. Mas, para tomá-la, -lm-
pôe-se um controle central, exercido peio Governo Federal
ou por organização por êle estabelecida.

A questão, extremamente interessante, da interligação.
Ja se torna imprescindível no estágio atual das necessi-
dades dos usuários dos serviços da indústria de energia ele-
trica, face ao extraordinário desenvolvimento que estes
apresentam. Não mais se admitem mlcro-soluções. Quando
se constata que a Europa estabeleceu o Mercado Comum e f
que foi organizado o «pool» do carvão e do aço. além de
Já haver vários paises europeus com redes elétricas, interli-
gadas. não se compreende que. dentro áe um mesmo país.
ou pelo menos de uma determinada região geoeconõmica,
não haja conexão, perfeito entrosamento e cooperação-en-
tre todos quantos exploram a indústria da energia elétri-
ca. a fim de melhor servir os consumidores e dar maior
segurança operacional aos diferentes existentes.

Após a Revolução, além da reorganização completa do
setor energético, o fato mais importante. foi o estabeleci- .
mento, pelo Governo — pela primeira vez no Brasil — de
uma politica energética, uma espécie de declaração do von-
tade, de princípios e rumos que devem reger tão impor- '
tante atividade econômica. O atual Governo está pro-
curando, em primeiro lugar, recuperar as instalações que
encontrou — além de deficientes — em adiantado estado
de deterioração. Para isso, vai terminando obras e insta-
laçoes. entre elas algumas mal prestadas e planejadas. .
mas em construção tão avançada que não mais se justifí-
caria retroceder. Quanto ás novas obra,~ programadas, fo- •
ram sujeitas a intenso e profundo planejamento e já estão
sendo executadas dentro dos mais sérios princípios da enge-
nharia e da economia.

Essas considerações levam-nos a analisar como se es-.
tabelece o custo da energia em bases econômicas, sadias «\
dé acordo com a legislação que rege a matéria. Há dois re-
gimes para a execução econômica de um serviço de utill-

(Continua na página seguinte)
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Jornal do Brasil, quarta-feira, 1-3-67, i.° Cad.

Centrais Elétricas Brasileiras
(Continuação da página anterior)

dade pública: o de preço político, com recurso a subsidio,
e o de preço industriei;

No primeiro caso, a tarifa da utilidade é arbitrada eos eventuais "deíicfts", cobertos por impostos, recaem sôbreo contribuinte geral, mesmo aquele que não se serve dautilidade. E\ como se vê, processo fundamentalmente In-
Justo. No segundo caso, o usuário, através da tarifa é quemarca com os respectivos ônus; neles, só paga quem consa-me a utilidade, E1 e boa regra.

No Brasil, foi adotado o segundo regime. Paga o usuà-rio, aquele que consome a utilidade. Para protegê-lo foiestalebecido o principio denominada de serviço pelo custoEste princípio consiste em assegurar ao empresário, alemdo ressarcimento — por cobrança ao usuário - do custo doserviço em si, a remuneração legal, nfio superior a 10% a a(Código de Águas), para o seu investimento nas instalaçõesdo geração, transmissão e distribuição, depois de deduzidaa depreciação técnica contabilizada.

S. A.

Cf ¦ >

? m,?, ^^ ^ lue. com o sistema adotado e a con.tabilidade padronizada imposta às empresas para o registrode sua vida econômica e a fiscalização oficial, é muito di-fícll haver abusos. As empresas podem, sim. servir bem ouservir mal, porém são todas regidas por üm mesmo «status»de modo que o seu comportamento só poderá variar segundoa administração ou particularidade dás condições meso-lógicas. ;. -
Impõe-se portanto a organização de um serviço aeorientação e fiscalização, para que a lei seja cumprida, sobo duplo ponto de vista técnico e económico-financeiro. Ta)serviço é executado, infelizmente, com poucos recursos, peloDepartamento Nacional de Águas e Energia - DNAE aueacreditamos, o Governo irá aparelhar melhor. ' 

'

„™ 
Relativamente a° custo da energia elétrica, ha amaaum ponto a considerar. Na composição do custo dos pro.dutos (salvo os da eletroquimica, da elefrrometalurgia e deumas poucas indústrias mais), a parcela correspondente àenergia é, em media, cerca de 1% do total
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Com tal estrutura tarifária, a empresa presta o servene fica em condições ete atrair capitais para sua contínua onecessária expansão. Uma empresa de serviços de utilidade
pública que não se expande falhou & sua finalidade. Sáoestes os princípios técnicos e econômicos que regem a ma-
teria para um Governo responsável e que representa o seu
papel de Poder, Concedente, de vez que as'empresas exercem
suas funções por delegação; como concessionárias, dentro do
regime legal especifico em vigor.

Praticamente, as coisas se passaram de modo bastante
diverso, entre 1955 a 1964. Âs tarifas' foram "congeladas"
apesar do alto índice de inflação. Os custos operacionais
aumentavam, mas o preço dá utilidade era mantido cons-
tante. Deu-se, por fim, o inevitável (embora previsível) de-
sastre: _ sucederam-se: (a) a deterioração do material o
do serviço; (b) o descrédito, e, pois, a impossibilidade ar
obter novos capitais; (c) a conseqüente paralisação da ex-
pansão e, em decorrência última, a carência de energia.

Poi nesse estado de coisas que o Governo Revoluciona-
rio encontrou o problema e o enfrentou, tomando coraio-
samente as medidas que se impunham, sem atentar na m-
popularidade que dai,lhe adviria. Primeiramente, fêz cum-
prir a lei: descongelou as tarifas, tendo por lema a vei-
dade tarifária. Nasceu a esperança, e.as empresas elétricas
(oficiais ou particulares) se animaram. O Governo, de acòi-
do com a sua anunciada política energética, aprovou uma
programação a longo prazo e está disciplinando o setor.

Considerando, porém, que o combate & lrmaçâo deman-
da tempo, e que era preciso recuperar sem maior delonga
o capital deteriorado por sua incrível desvalorização, o Go-
vêrno permitiu a correção monetária, de modo a resguardai
o capital dos empresas, e calculou as tarifas sobre o ativo
remunerável atualizado, isto é, sôbre o capital realmcn e ln-
vestido, menos a depreciação. Com tais medidas, pôde ser
saneada a vida econômica-dos.empresas que operam no ss-
tor energético. 

!:..-.

O saneamento econômico permitiu o restabelecimento da
situação das empresas, com excelente efeito sôbre o muial
de seus servidores. Não *>i contudo recuperado o crédito,
do mesmo passo, eis que para tanto é necessária a vigência
duradoura de uma situação sã. Dessa forma, o preço pago
pelo consumidor de energia ficou composto do custo üo
serviço, como acima definido, mais as taxas correspohaen-
tes ao Imposto Ünico sôbre Energia Elétrica e ao Emprés-
timo Compulsório. Êste último está sendo agora devolvido
ao consumidor sob a forma de Obrigações resgatáveis da
ELETROBRÁS, que rendem 12% de juros ao ano e cons-
tltuem o reembolso de uma parte do preço pago.

Diante disto, forçoso e conciuir que so mesmo o desço-nhecimento do problema poderá ser responsável pelas cri-ticos infundadas ao «elevado» ônus que as tarifas de enei-
Bia elétrica representam na constituição do preço de custodos produtos industriais. A estrutura da tarifa leva ém
conta o modo pelo qual o consumidor faz uso da energia,
entrando ai, preponderantemente, o conceito de fator de'
carga. Este capitulo comportaria ainda considerações emtorno do estudo econômico feito sôbre o preço médio daenergia, que depende, de um lado, de encargos fixos e va-rláveis, e, de outro, da quantidade de energia vendida; mas
tal estudo exorbitaria do plano limitado do presente Re-
latório.

As críticas sôbre ás novas tarifas são improcedentes,
pois Já dissemos que a «parcela energia elétrica», no custo
de qualquer produto, é diminuta. E acrescentamos agora
que, na zona da São Paulo Light, onde há cerca de 80".00o
consum dores industriais, destes, apenas 200 solicitaram osfavores fiscais da lei, baseados ha constatação de que, no
preço de custo de seus produtos, a energia elétrica entracom mais' de 3%.

Evidentemente, em um pais de capitais escassos, as dis_
pombllidades cora que pode contar o setor energético são
limitadas. Ha que distribuí-las judiciosamente pelas diver-sas regiões geo-econômicas. Muita sabedoria e prudênciasão necessárias, para, a um tempo, atender às regiões menos
desenvolvidas, sem descurar a expansão das mais desenvol-
vidas, cujos rendimentos e produção alimentam as primeiras.

Na condução politica dos negócios de uma nação, têm
os governantes de selecionar os problemas e optar entre o
desejável e o possivel. No processo de seleção, constatarão
que podem importar alimentos, produtos siderúrgicos, equi-
pamentos, obter empréstimos (isto é, importar riqueza) eaté «know.how». Não poderão, porém, como já foi dito,importar energia elétrica. Esta merece, por conseguinte,
uma altíssima prioridade.

Para se ter uma idéia da importâneía-da indústria deenergia elétrica, e de como ela está ligada ã"prosperldade
de um pais, basta saber que somente os investimentos pri-vados na indústria de energia elétrica foram, nos Estados
unidos da América, superiores aos de qualquer outra indús.tria (petróleo, comunicações, grandes ferrovias, produtosquímicos, gás, maquinaria, alimentação, siderurgia prima,ria). (Gráfico a.' 3, cuja fonte é o Edison Electric Ins-titute).
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Apesar da grande predominância (80,4% para uma po.tencia de 230 milhões de kW em 1965), naquele pais, daenergia elétrica de origem térmie* (portanto pouco sujeitaàs influências climáticas), havia, em 1964, um superávit decapacidade geradora sôbre a demanda de cerca de 20%.Convém notar que esta situação de superávit vem se mantendo desde 1930. (Gráfico n.» 4). Ai está um dos princi-pais «motores» do desenvolvimento do grande país seten.
trional.

No Brasil, a potência de origem térmica é apenas 30%da potência total, com tendência a diminuir. Devemos poisnos esforçar para distribuir a energia produzida, mas de-
vemos tomar a dianteira, sem receios, na ampliação donosso sistema gerador. Forçando o consumo ou permitindo
que êle se faça sem restrições, estaremos promovendo bàsi-
camente o desenvolvimento da economia brasileira.

A potência total instalada no País era de aproximada-
mente 8.003 MW em 31.12-66, tendo havido, sôbre o ano
anterior, um crescimento de apenas 4,1%. Entretanto, estão
programadas diversas novas obras, que totalizarão 18.129,7 MW

em 1976. Tais obras foram cuidadosamente planejadas, não só
pelo Comitê Coordenador dos Estudos Energéticos da Região
Centro-Sul, como também peles demais Estudos realizados
por nós e por outras entidades.

Estamos procurando disciplinar o funcionamento técni.
co, econômico, administrativo e financeiro do setor energé-
tico, por ação direta, em nossas 17 subsidiárias; e, indire-
tamente, nas associadas. Entre as empresas privadas queainda existem no País, algumas há de maior porte, que têm
bons padrões administrativos; e as menores procuram sin-
cronizar sua vida em consonância com a renovação geral
que se está processando neste e noutros setores das ativi-
dades nacionais. Dentro da ação da ELETROBRÁS e/ou
de suas subsidiárias, convém não perder de vista o grandeesforço que fêz a ELETROBRÁS no sentido da formação
de material humano, promovendo cursos de aprendizado de
vários níveis, de aperfeiçoamento e de bolsas de estudos.

Um novo acordo acaba de ser feito entre a ELETRO-
BRAS, a ONU (representada pelo BIRD) e uma firma de
consultores, para realizar o estudo da Região Sul do País.
Esse estudo, como o da Região Centro-Sul, consistirá num
exame geral das possibilidades da zona em matéria de po.tencial energético (inclusive carvão) e na seleção judiciosa
daquelas que têm maior economicidade.

No que diz respeito ao desenvolvimento dos sistemas
de produção de energia nos anos de 1967 e 1968, estão pre-vistos 804 e 561 MW, respectivamente, de responsabili-
dade da ELETROBRÁS e de outras entidades. O quadro
a seguir fornece os detalhes, por Estado, de que está pro-
gramado até 1976. A nosso ver, é um mínimo a ser executa-
do, se não quisermos que o desenvolvimento econômico do
Pais sofra uma inflexão negativa, embora tenhamos plena
consciência do enorme esforço que acarreta a execução de
tal plano.

Como se pode depreender do exposto, as empresas de
energia elétrica, para manterem seus serviços em bom pa.
drão, e expandi-los, têm de reajustar periodicamente suas
tarifas, tomando, com o apoio do Governo, medidas nem
sempre populares. Só organizações fortes e Governos côns-
cios de suas responsabilidades são capazes de tomar tais
atitudes, pois esta é a única maneira de realmente defender
os interesses dos usuários, e, de um modo geral, da cole-
tividade.

O que é necessário é aumentar a quantidade de ener-
gia posta à disposição do consumdor, incentivar a melhoria
do fator de carga, aperfeiçoar os métodos de operação e de
administração para diminuir o custo do kWh vendido. E'
o que, em nossa atividade, em nossa atuação, temos nos
esforçado para conseguir.
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Houve (Gráfico 2) aumento de consumo de energia, o
que indica, a um tempo, que o setor está procurando'cum.
prir sua finalidade, e que a economia está se firmando e
desenvolvendo. - •

Na parte dêste Relatório em que se «examinam as ati-
vidades da Diretoria de Investimentos, vê-se que os recursos
recebidos pela ELETROBRÁS se elevaram a CrS 599.052
milhões. Convém, porém, notar que algumas têm aplicação
compulsória, a isto nem sempre favorece os interesses em-
presarials da Empresa.

No exame do balanço da ELETROBRÁS, preparado pela
Diretoria Financeira, vê-se que as contas do ATIVO somam
Cr$ 2.785.543.615.362. Destacam.se o IMOBILIZADO: Cr$
816.682.383.184, nos quais, CrS 806.455.028.290 em partici-
pação societária; REALIZÁVEL: Cr$ 719.918.458.895, dos
quais a curto prazo: CrS 273.129.366.054.

No PASSIVO, aparece um Não' Exigivel de CrS
699.406.086.258 e um Exigivel de Cr$'763.188.896.096, de que
Cr$ 303.882.092.032 a longo prazo, sendo 98% a 45 anos
de prazo.

Com referência à Conta de Lucros e Perdas, vê-se que
a Empresa recebeu Cr$ 14.317.105.130 de dividendos, e CrS
53.742.016.157 do juros de financiamentos. Pagou Cr$
31.148'.464.126 de dividendos à União. Os juros de títulos
—r de disponibilidade aguardando aplicação — renderam
mais de 6 bilhões de cruzeiros, que foram suficientes para
cobrir todas as despesas da Empresa, inclusive impostos e
taxas.

Sem desejar estender demasiadamente o exame do ba-
lanço e das contas,- é interessapte mostrar que apenas oito
das Companhias dp Grupo CAEEB (Cia. Auxiliar de Em-
presas Elétricas Brasileiras, ex-AMFORP) tiveram, em âl-
garismos redondos, uma receita operacional de 144 bilhões
de cruzeiros, contra uma despesa de 78 bilhões de cruzeiros,
de onde se deduz um resultado liquido de operação de CrS
68.675 bilhões de cruzeiros, ou, ao câmbio de Cr$ 2.200 por
dólar vigorante no exercido, USS 30 milhões. E" de notar
que as maiores prestações a serem pagas pela aquisição das
referidas Companhias nunca ultrapassarão USS 15 milhões
por ano. A operação íoi, portanto, altamente vantajosa
para o Pais.

Devemos destacar, igualmente, que a Empresa de Porto
Alegre passou para o controle da Cia. Estadual de Energia
Elétrica (que assumiu os respectivos ônus), e que a de
Recife (Pernambuco Tramways). que estava em litígio com
o Estado de Pernambuco, se encontra prestes a regularizar
a situação de modo equitativo para ambas as partes.

A ação da ELETROBRÁS estende-se pràticameqté a'
todas as latitudes, de Pelotas ao Amapá. Dentro de suas
limitações, a ELETROBRÁS procura atender não só às suas
subsidiárias como a todas as empresas de Estados ou Muni-
cípios; quando a situação permitir, os particulares.

Não há dúvida de que é uma tarefa ciciópica a de pór
o setor energético à altura das necessidades do Pais. A
parte que compete à ELETROBRÁS foi encaminhada, como
so pode depreender do exposto. Parte da tarefa caberá às
demais empresas estaduais e particulares. A atuação do
Ministério das Minas e Energia, por seus diversos órgãos,
é decisiva na resolução dos problemas que aqui foram abor.
dados. Adiante, está sintetizado o trabalho das diversas Di-
retorias. Graças ao êxito de suas missões, foi possível à
ELETROBRÁS apresentar os resultados referidos.

1964 .
1965
1966 (preliminar)
1967 (previsto) ..
1967 (revisto) ..

848.325
681.983
936.983

182.989
207.640
360.804
251..731
345.8\5

STlWSi 
ílaaaceiramente. os recursos atingiram cfc377.735 milhões, que representam 79% das aplicações rea!

dSSsSiiÜ? PÚbllC,° P6deral em Rendimentosae energia elétrica, segundo comprova a Tabela 2.
TABELA %

FOIÍTES DAS APLICAÇÕES DO GOVERNO FEDERALEM 1966 NO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

ELETROBRÁS
M.M.E. — DAEE
SUDENE ....
BNDE ...
D N O C S 
C P C A N 

CrS Milhões
377.735
48.530
27.900

8.326
7.227
5.975

%
79,41
10,21
5,86
1.76
1,51
1.25

TOTAL 475.693 100,00
Comparando-se o volume das aplicações da ELETRo-

BRAS de 1966 com o de 1965. em termos econômicos emoeda corrente, verifica-se um incremento de Cr$ 388 060miliiões, não tendo sido considerados, no exame da capta-
ção de recursos, os valores referentes a operação de cre-dito com a AMFORP e a BEPCO relativa. a aquisição
do ccntrôle acionário das empresas do Grupo CAEEB •dos créditos contra as mesmas, por se tratar de uma onera
ção episódica geradora de recursos estranhos aos que
gressam normalmente na ELETRUBRAS.

Abstraindo-se o «trend» apontado em moeda cons-tante, oriundo de medidas legais e administrativas Julga-das necessárias pelas autoridaoes competentes para uma
adequação da6 atividades da Empresa, a política econó-
mica e financeira do Pais demonstra a vitalidade da ELE-
TROBRAS em seu quarto ano de plena atividade, no qual,sem dúvida, ela assumiu posição exponenciai no quadro
das Instituições federais destinadas a incrementar o ritmo
do desenvolvimento da Naçào, liderando e coordenando
executivamente granoe parte do setor energético.

Para esses resultados, foi decisiva a contribuição de um
programa elaborado à base das reais possibilidades, sen-
descurar da maximiza çao das entradas através de emprés
timos. captação dos recursos, captaçfio das verbas federai
incremento das receitas operacionais e maior rotativldac ;,
na utilização dos meios financeiros, de modo a prestar <

(Continua na píieina seguinte) i
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SETOR DE PLANEJAMENTO

Em 1966, podem ser destacadas, entre as principais aü-
vidades da Diretoria de Planejamento:

— A realização de diversos estudos e trabalhos de na-
tureza especifica, como: o "Problema relativo ao suprimento
de Energia Elétrica à cidade <3e Bananal, São Paulo", por
solicitação do M.M.E.; o "Problema relativo ao serviço de
energia elétrica da cidade de Carazinho", no Rio Grande
do Sul; a viabilidade de construção da Usina de Queimado,face à análise comparativa do custo tía energia com o su-
primento de Cachoeira Dourada; o esquema de reprograma-
ção de obras da Região Centro-Sul, à luz do estudo do Dr.
Benedicto Dutra; o estudo do atendimento ao mercado do
Espírito Santo (1966-76), com base nas conclusões da Mon-
treal Engineering Co., de abril de 1966; a análise, sob o
prisma cie planejamento, do "Processo Justificativo", origi-
nário da ELETROCAP, objetivando fundamentar um.se-
gundo pedido de empréstimo ao BID; o relatório da situa-
ção do Serviço Carazinhense de Energia Elétrica e IndU3-
trial, e da situação da Companhia Nordeste de Eletrifica-
ção de Fortaleza; o estudo analítico da situação financeira
da Companhia Estadual de Energia Elétrica, do RGS; a
estrutura Tarifária da CHESF; o estudo do reforço da li-
nha Itabaiana-Riachuelo-Guajará-Aracaju; o exame das
tarifas da São Paulo Light S-A., inclusive quanto ao fator
de potência.

Além dessas atividades, a Diretoria de Planejamento
tem assessorado de modo direto o Consultor Olav Strand,
em seus trabalhos sôbre o Nordeste. Neste sentido, tem tei-
to previsões de populações servidas pela CHESF, bem como
de consumos e demandas máximas (período 1966-1980), pre-visões análogas em relação ao consumo das subsidiárias cm
Nordeste, levantamento das condições de fornecimento de
energia pela CEMIG, Comissão do Vale do São Francisco e
outros concessionários na mesma região, e auxillando-o com
trabalhos referentes a relatórios técnicos por éle elabora-
dos.

A mesma Diretoria vem trabalhando em estreito con-
tato com os técnicos americanos do Bureau of Reclamation.
atualmente empenhados num estudo econômico geral sôbrâ
o Vale do São Francisco.

Através da Diretoria de Planejamento, podemos infor-
mar que os trabalhos do Comitê de Estudos Energéticos
da Região Centro-Sul estão praticamente concluídos e queo relatório final deverá ser entregue ao Exmo. sr. Ministro
das Minas e Energia ainda no corrente mês de janeiro AELETROBRÁS esclarece, desde já, que foram executado.?
serviços de transcendental magnitude, em que se patenteou,cum total segurança, que o potencial energético da Região,
aproveitável economicamente, é da ordem de 40 miihões de
.kw — dez vêzes a potência atualmente disponível para nv>-vimentar os parques industriais e as cidades do Rio de Ja-neiro e São Paulo. E que, para a realização desse ingenteestudo, contou-se com o auxilio do Fundo de Desenvolvi-
mento das Nações Unidas e do próprio Governo Brasileiro

E ainda podem ser adiantados alguns informes sôbreos incipientes estudos do Comitê de Estudos Energéticos dr.Região Sul, criado à vista dos excelentes resultados colhi-dos na Região Centro-Sul. Tendo o M.M.E. tomado no seudevido tempo, providências junto ao Fundo de Desenvol-vimento áas Nações Unidas, para conseguir auxilio finan-ceiro que permita, nos Estados de Paraná, Santa Catarina oRio Grande do Sul, um levantamento semelhante ao rea-lizado na Região Centro-Sul, foi obtido esse nóvo auxílio(desta vez, de USS 462.000). O restante das despesas orça-das será coberto pela ELETROBRÁS. pelo Plano do Car-vao Nacional (CPCAN) e pelos Estados.
O orçamento aprovado para a realização dos estudos da

ípVn^e|Ía°,é f YSS 812'000' mals Cr$ 2 bUhões; a ELE-TROBRAS atenderá a US$ 350.000 mais 1 bilhão em moeda
SlV^^'3116, dos Cr$ 2 bilhões será de respon-
W3$S x 

-í8, Estados de Paraná' Santa Catarina e RioG ande do Sul, e CPCAN, em partes iguais, de CrS 250milhões cada uma.

wJ^lf^r Prevêem ° levantamento detalhado das
S?.2 íg,açU e UruSuay. a determinação-das pos-
d^^W"* 

de utUiza5So. n°s mercados sultoos.Vde energia térmica proveniente do carvão nacional, o es-
q"Í„ 

def?0 rae«ados e a elaboração do Plano EnergéticoSulino, integrado ao Plano da Região Centro-Sul O cn-
™rnrii*»e"l? 

SU' }& í01 
0reani2ad° • se acha Instalado

$&Curi"ba: 
No emento estão sendo efetuados os traba-

SçSgSte 
^ leVantamentos «rofotograméti-icos e

. SETOR DE INVESTIMENTOS
Os recursos da ELETROBRÁS, oriundos de várias fon-tes, atingiram, quanto à sua formação econômica a preçoscorrentes, CrS 848.325 milhões, ultrapassando pois einCrS 311.554 milhões aqueles obtidos em 1965, excluída'aoperação AMFORP. Tal confronto, porém, representandoum incremento nominal de 59%, deve ser visualizado em

í™™^0™* 
consta,nte (a Presos de,1964) para corretacomparação Mesmo assim, constata-se que, em 1966. houveJm aumento significativo a preços reais, decorrentes emgrande parte, das operações de reavaliação de ativo e'cor-reção monetária de financiamentos, os quais graças à réavaliação do ativo do Grupo CAEEB ao fta do exercic?oornaram Cr$ 249.273 milhões. Deduzido esse valor e em

nlZ^n riP°dería PareCer que houve ^ desaceieraçTo
?-h i , 1° S recursos econômicos da ELETROBRÁS A
WB 

da U'íla ideia de como criaram esses recursos'emmoeda corrente.e em moeda constante. Nela procuramosincluir também o ano de 1967, com a formação econôm cade recursos (previstos e revistos) em relação a 1967
TABELA 1

FORMAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS EM 1966
Preços Correntes a Preços Constantes

. Cr$ Milhões
. Correntes Constantes

¦•• 182.989
........... 536.771
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Centrais étricas Brasileiras ânà®
(Continuação da» página anterior)

necessário apoio aos concessionários na consecução de em-
preendimentos indispensáveis ou aconselháveis para pro-
porclonar o volume d« energia elétrica requerido pelo pro-
cesso de desenvolvimento econômico e social do Pais.

Uma perspectiva de recesso real de suas atividades, em
termos monetários constantes, quanto a recursos de apll-
cações, não constitui desestimulo e sim incentivo para ob-
tençáo de melhores índices de prcdutividade e para" mais
intensa formação de recursos endógenos, que nos propor-
cionará autonomia, capaz, de sustentar uma curva de crês-
cimento bom e mais firme, o recesso não chegou, por
outro lado, a atingir a Empresa, de modo a impedi-la de
cumprir as obrigações assumidas, quer externamente,
quanto às operações de credito, quer Internamente, no
que tange aos recursos já vinculados através de contratos
ou subscrição de ações.

Graças a tal orientação, foi possivel, intensificando a
arrecadação * desando as liberações, atingir, ao final" do
exercido, com o perfeito atendimento dos compromissos
assumidos,, um mínimo de encaixe julgado necessário para
o setor.'Um acompanhamento severo da instituição or-

çamentária permitiu-nos obter os resultados que agora
apresentamos, «pari passu» com sua execução e sem al-
terações radicais na- liberação dos recursos, evitando-se
deste modo repercussões graves para as empresas cujes
empreendimentos a ELETROBRÁS basicamente custeia. A
tabela 3 torna extenso o que acabamos de expor.

TABELA 3
ORÇAMENTO-PKOGRAMA

CrS Milhões

Os Recursos da Terceiros, em 1966, atingiram Cr$ 173.250
milhões, contra uma previsão de Cr$ 202.726 milhões, e
consistiram, basicamente, no Empréstimo Compulsório e em
financiamento do AH), além de outros de menores di-
mensões. -

A formação econômica do empréstimo compulsório foi
da ordem de Cr$ 168.708 milhões. Do ponto de vista finan-
eeiro, porém, obtiveram-se CrS 170.949 milliões. A Arreca-
dação do Empréstimo Compulsório, de acordo corr. os Es-
tados da União que mais contribuíram para esta fonte, i
dada pela tabela 9, e a mesma arrecadação, segundo as
regiões geoeconômicas, é a que figura na tabela 10. ,

TABELA 9
ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO EMPRÉSTIMO

COMPULSÓRIO
CrS Milhões

Estado
São Paulo 
Guanabara 
Minas Gerais 
Rio de Janeiro 
Rio Grande do Sul 
Paraná 
Pernambuco 
Bahia 
Santa Catarina
Outros 

aplicações, inclusive os resultados operacionais a preço3 reais
do 1964 (níveis de preços contantes), revela os seguintes ln-
crementos:

1964 1965
207.640
169.201
21.864
8.846

IDiiG
360.HÒ4
351.080

36 607
18.276

Total

Arrecadação %
87.787 51
30.669 18
16.761 10
3.974 2
6.735 4' 4.180 2
4.997 3
4.289 2
2.928 2
8.629 6

170.949 100

Previsto Realizado

Recursos 
Aplicações 
Encaixe em 31.12.66
Saldo operacional

VarlaçSo
190.663
152.290
38.015

(15)

TABELA 10
ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO EMPRÉSTIMO

COMPULSÓRIO

657.662 848.325
673.174 825.464

951 38.966
42.987 42.972

A Formação de recursos sob o ponto de vista econõ-

mico (1966) foi ratificada quanto à sua origem, e apresen-

ta na Tabela 4, seus grandes itens. Essa tabela mostra

que os recursos próprios já são bastante ponderados, atin-

gindo Cr$ 675.075 milhões, e que cs recursos de terceiros

são apenas Cr$ 173.250 milhões - em termos econômicos,

é óbvio convém esclarecer bem os recursos de terceiros,
no sentido de que, do seu total (Cr$ 173.250), apenas 3%

(Cr$ 4.389) foram obtidos no exterior.
TABELA 4

FORMAÇÃO ECONÔMICA DOS RECURSOS
CrS Milhões

Recursos próprios .

Gerados na Empresa
Gerados fora da

Empresa 
Recursos de Terceiros

CrS Milhões

Norte 
N .'deste ....
Centro-Sul ..
Sul .... ....
Centro-Oeate

Reg-ão Arrecadação %
37 —

12.363 7
142.482 Sl
13.844 8--
2.223 1

170.949 100

Internos
Externos

Previsto Realizado Variação %
453.111 675.075 321.984 49
214.597 419.959 205.372 96

238.514 255.106 16.592 7
202.726 173.250 (29.476) (15)

180.750 168.861 (11.889) (7)
21.976 4.389 (17.587) (79)

O Custo Operacional da ELEIROBRAS, em 1966. atin-
giu CrS 43.099 milhões, sepdo inferior às previsões em
CrS 9.162 milhões (18%), como se verifica na tabela 11.

TABELA 11
CUSTO OPERACIONAL

CrS Milhões
Previsto Realizado Variação %

Administração de Pessoal 4.450
Material e Serviços  1.507
Anúncios e Publicações 389
J uros Contratuais  44.509
Outras Despesas 554

Total  52.261

3.181 (1.269) (o)
1.741 234 15

320 169) (18)
36.023 (8.486) (19)
1.047 493 89

43.099 (9.162) (18)

TOTAL 348.325 192.488 29655.837
A tabela 5 mostra que a realização financeira do Funcio

Federal de Eletrificação íicou muito aquém da «ragsg

econômica. Explica-se o fato, porque, nao só a ELETRO

BrIs mantinha em depósito no BNDE. ao se encerrar o

exercício a importância de CrS 8.760 milhões - de vez

que a orientação observada é somente sacar contra esse

Fundo quando da formalização de suas ap' «W^JK1?^

timento_ setoriais - como também porque as autoudade

fazendárias decidiram liberar as receito, rufei ente, ao Fun

do. de acordo com a Le» n. 2.308 c nao com a Uln.'4456

posterior àquela e portanto, a nosso ver. derrog-tona da an

terior. TABELA 5
REALIZAÇÃO FINANCEIRA DO FFE EM 1966

Cr$ Milhões

Imposto Ünico
Imposto de Consumo
Taxa de Despacho Adua-

neiro 
Dividendos — ELETRO-

BRAS ..'
Verbas Orçamentárias
Verbas Federais 

Pre- Reali- Varia-
visto zado ção
63.225 63 767 542 1
34.150 33.120 (1.030) 14)

4.979 7.716 2.737 55

9.375 9.375 — —
86.146 9*.635 8.489 10
40.575 46.073 5 498 14

. 238.450 254.686 16.236 7Total

A tabela 6 engloba as Correções Monetárias e a Reava-

Ilação de Ativos (respectivamente 53 272 milhões de cru-

zeiros e 196.001 milliões de cruzeiros).
TABELA 6

CORREÇÃO MONETÁRIA E REAVALIAÇÃO
DE ATIVOS

Preponderam, nas despesas operacionais, os juros con-
tratuais que, no exercício em exame, montaram a Cr$ 36.023
milhões, (84% do total das despesas). Motivo: os financia-
mentos da AMFORP, do BID e do BNDE montavam a ...
CrS 328.740 milhões, que, somados ao empréstimo compul-
sorio, elevaram o' passivo exígível da ELETROBRÁS a ...
Cr$ 027.486 milhões, com o dólar a CrS 2.220.

Esse custo operacional, no confronto com o dc 1965
acusa um aumentQ dc 28% (Cr$ 33.653 milhões). Contudo,
e de ressaltai- que o incremento das receitas foi bem maior,
o quo vem comprovar, a austeridade com que a Empresa tem
sido dirigida, dosando os dispêndios de custeio na medida
das necessidades, sem se deixar empolgar pela admirável
expansão dos recursos manipulados.

Como se viu na tabela 3, as receitas da ELETROBRÁS
em 1966 montaram a CrS 86.071 milhões e as despesas a
Crs 43.099 milhões, donde um saldo operacional de 
CrS 42.972 milhões, que, ao encerrar-se o exercício foi dis-
tribuído, como indica a tabela 12, para a apreciação da As-
sembléia Geral.

TABELA 13

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO DAS OPERAÇÕES
EM 1966

CrÇ Milhões

Reserva Legal  2-149
Dividendos ã União (10%) 31.148
Dividendos às Ações Preferenciais (12%) 35
Reserva para conversão em Ações  3.140
R .serva para Estudos e Projetos 
Reserva idem idem não Apropriados 
Fundo de Assistência 
Participação Estatutária 
Lucros em Suspenso •

727
1.000

200
650

3.923

Especificação

Reavaliação de Ativos
FURNAS 
CHESF 
CCBFE '..
CFLMG 
CEEE 
CPFL 
CFLP ¦
CEERG ..';...;.>>..,

, CELUSAXX.......
.--¦' CELG •

CrS Milhões
Reali-

zado

190 001
25.854
58 922

1.600
6.397

15 304
56 872
10 941

6_.'09.4_
12 935

l 082

Pre-

visto

25.854
25.854

Correção Monetária  53 272

A

FURNAS 
CHARQUEADAS
CFLMG 
CBEE 
CPFL ......V...
CFLP 
CEEE

9.780
7 423
3.041
4 514
11.134
2 025

355

53.917
9-780
7 423
3.041
4.514

11.134
2 025

Varia-
%

ção

170.147 —

58.922 —
1.600 —
6.397 —

15.304 -
56.872 —
10.941 —
6.094-=
12.935 —

1.082 —

355

Total • 42.972

As aplicações em empresas do setor de energia elétrica,

programadas para .966 pela ELETROBRÁS sob a forma do

participação.societária e de financiamento, montaram a ...
CrS 621.092 milhões, tendo ultrapassado em CrS 150.392
(32%) as previsões.

A tabela 13 mostra como se distribuíram tais aplicações.

TABELA 13
APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS E EMPRES-

TIMO INTERNO
CrS Mllhõçs

Previsto Realizado Variação *.

Participação Societária . 288.216 452.697 164.481—57
Subsidiárias^.^. __,_. 195,923- 355.917 159.994 82

-Associadas. yTT.  92.293-
Financiamentos a Curto

e Longo Trazo  182.484
Subsidiárias  84.215
Associadas ............ 98.269

355.917
96.780

168.395
110.716

57.679

159.994
4.487

(14.089)
26.501

<8>
31

(40.590) (41.

Total  470.700 621.092 150.392 32

355 —

CEMIG  15 00° 1500° - -

Recursos  182.989
Aplicações  189.127
Receita operacional  7 - 356
Despesa Operacional  6.079

Visando manter a capacidade de assistir e custear subs-
tanclalmente os programas de geração, transmissão e dis-
tribuíção de energia elétrica requeridos pelo processo de
desenvolvimento econômico e social do Pais, a ELETRO-
BRAS assume a obrigação de assegurar, em suas aplica-
cões. uma orientação capaz de possibilitar ás empresas que
âs recebem, condições para operarem em termos empresa-
riais os seus projetos como para formarem reservas destl-
.liadas à sua futura expansão. Assim, em sua política dc
investimentos, distinguem-s_ dois grandes grupos: política
de recursos, dividida em recursos próprios e recursos de ter-
ceiios, e politica dG aplicações, respeitados os limites im-

postos pela legislação (Art. 4.» da Lei n.° 4.364). destinada
a prover a formação de capital, quando a análise da estru-
tura oconômico-financeira de cada sociedade, em niveis
tecnicamente aconselháveis, determinar essa modalidade, ou
a assegurar financiamento, de acordo com a capacidade das
empresas para arcarem com os encargos dos respectivos ser-
viços financeiros. . -

Como já foi dito, sob o prisma econômico, em 196G,
CrS 675.075 milhões, ou seja 79%, dos CrS 848.325 milhões
do montante global de recursos arrecadados provieram do
Recursos Próprios. Na formação dos Recursos Públicos, no
moniante de CrS 255.106 milhões, a participação do Fundo
Federai de Eletrificação atingiu a CrS 104.603 milhões (cer-
ca de 41%). Além desses montantes, contou a ELETRO-
BRAS com Recursos Federais da ordem de CrS 140.708 mi-
lhõss. sendo CrS 94.635 milhões do dotações orçamentárias
para futuro reforço ao Fundo Federal de Eletrificação (Lei
n.° 4.676) e Crs 46.073 milhões, também d0 verbas orça-
mentárias <Lei n.° 4.156) que se transformarão em partici-
pação acionária da ELETROBRÁS. Outros recursos da Em-

presa, gerados por suas próprias atividades, tais como re-
sultados de operações, amortizações de financiamentos, cor-
reções monetárias de financiamentos e reavaliação de ativos,
totalizaram CrS 408.284 milhões. Na parte de Recursos de
Terceiros, num total de CrS 173.250 milhões, 97% íoram
obtidos no País, através do Empréstimo Compulsório ....
(CrS 168.708 milhões), enquanto 3%, no montante de
Cr$ 4.389 milhões, fluíram do exterior.

Em sua função de "holding". destaca-se a Intensida-
de das aplicações dos recursos da ELETROBRÁS na subs-
crição de ações- do capital de empresas de energia elétrica,

que em 19SS já atingiu a CrS 806.541 milhões contra ....
Crí 396.106 milhões em 1985. E como Agente Financeiro,
aplicou a ELETROBRÁS em financiamentos, durante 1966,
sob a forma de adiantamentos a curto prazo, o valor con-
siderável de CrS 168 blhões.

Considerando que o Plano de Ação Econômica do Go-
vêrno provirá, para os investimentos no setor energético
em 1966, a importância de CrS 1.035 bilhões, a fonte de re-
cursos total do País atingiu a Crs 1.071 bilhões, sendo pois
licito inferir que os investimentos feitos em moeda nacio-
nal, superaram, a preces de 1966, as metas estimadas no
programa do PAEG para êsse exercício, e que, sob o ponto
d8 vista financeiro, no esforço realizado, a ELETROBRÁS
participou com 85 % dos dUpêndios conhecidos e feitos por
entidades federais e com cerca de 45% dos investimentos
previstos para todas as organizações que operam no setor.

O capital-da ELETROBRÁS foi aumentado de 
CrS 200.000 milhões, por decisão da Assembléia Gerai Ex-
traordinária realizada em 11 de junho de 1966.

SETOR ADMINISTRATIVO
' 

Deu seguimento à tarefa de estruturação da KLETRO-
BRAS, criando novos órgãos na Empresa, e aperfeiçoando
aqueles integrantes do sistema já em funcionamento, me-
diante revisões e adaptações ditadas pela experiência obti-
da. Prosseguiu igualmente na sua função de orientar as
subsidiárias, quanto a medidas administrativas de ordem

geral, para'manter um perfeito equilíbrio entre todas as
empresas do sistema ELETROBRÁS. Com o crescimento
da Empresa em ritmo cada vez mais acelerado, a Diretoria
Administrativa teve que se adaptar para dinamizar o aten-
dimento às outras Diretorias no suprimento de instalações
mais -amplas, em pessoal, material, transportes, comunica-
çôes, assistência jurídica e relações públicas.

Como Diretoria de apeio à Presidência, foi a Diretoria
Administrativa encarregada de contatos com as agências de
crédito internacionais, BID, IBRD e AID, tendo seu titular
acompanhado o Presidente da ELETROBRÁS em três via-

gens ao exterior, a fim de tomar providências necessárias à
efetivação de contratos de financiamento celebrados com
as referidas entidades.

Também com delegação da Presidência, o Diretor Admi-
nistrativo viajou .por quase todo o território nacional, ins-

pecionando obras e instalações das subsidiárias, principal-
mente no que diz respeito à ação de recuperação que se
está desenvolvendo em todas as empresas integrantes do
Grupo CAEEB.

Na qualidade de Diretoria de contato, teve atuação na
Consultoria Jurídica e na Secretaria Geral, bem como nos
Escritórios da Empresa em Brasilia e SSo Paulo, coorde-
nando a execução do trabalho desses órgãos para atendi-
mento dos serviços requeridos pela Presidência e demais
Diretorias.

Não foi fácil o desempenho da tarefa de ampliar as
instalações dos escritórios da Empresa, cuja estruturação,
íêz aumentar sensivelmente o número de seus funcionários.
Entretanto, a Diretoria Administrativa conseguiu adquirir,
no íinal dó exercício, mais» dois pavimentos do Edifício São
Pedro, à Avenida Rio Branco n.° 52, onde já se acha ins-
talado grande parte dos serviços da ELETROBRÁS.

Constituindo-se como de caráter rotineiro a maioria das
tarefasrdessa Diretoria, embora sem prejuízo da sua impor-
lánciá para o desenvolvimento normal das atividades da
Empresa, não se justifica o seu relacionamento. Passare-
mos a destacar apenas as realizações de maior significação:
a) a atualização da ajuda para alimentação aos funciona-
rios da Empresa, agora estendida ató o nível de Chefe de
Departamento, Inclusive, que atingiu em-1966 a 
CrS 95.887.200, num movimento total de Cr$ 143.923.580;
b) a elaboração de normas para a promoção de funciona-
rios. pelo sistema de antigüidade e merecimento, tendo
havido em junho as primeiras promoções gerais da Empresa,
desde sua cilação; c) a sensível majoração da unidade de
serviço para efeito de reembolso na assistência médica,
hospitalar odontológica e terapêutica, incluindo exames de
laboratórios, chapas de Raios X e remédios. Assim é que, no
exercício de 1956, foram distribuídos auxílios no total d*

nacional, por melo de noticiário enviado aos jornais e a
emissoras de rádio e televisão do Rio de Janeiro e dos Es-
tados. Foi também Iniciada a remessa regular de material
de divulgação da ELETROBRÁS para as revistas técnicas
sobre energia elétrica do Brasil e do exterior.

Preparou 37 painéis de material da ELETROBRÁS para
a Exposição Comemorativa do 2.° aniversário do Governo
Revolucionário, em Brasília, bem como os stands da Em-
presa nas exposições realizadas no Instituto Militar ae En-
genharia e no Copacabana Palace. por ocasião da Reunião
do Comitê Internacional de Grandes Barragens, e durante

.o XX Congresso Nacional de Geologia, realizado em Vitória.
Com um documentário cinematográfico de 35 mm, colo-

rido, (ELETROBRÁS - DESENVOLVIMENTO), iniciou a
organização rte uma filmoteca própria, com cópias de do.
cumentários existentes nas subsidiárias e associadas. O La-
boratório Fotográfico da Empresa executou 1.456 fotogva-
fias e 1.800 ampliações. A Biblioteca, em continuo aumento,
atendeu a 3.650 consultas e emprestou 1.622 livros e 2.900

periódicos.
Foram realizadas, durante o ano, 79 reuniões da Dire-

toria Executiva, o que dá uma média superior a 6 reuniões
mensais, bem como 15 tío Conselho de Administração. Os
processos anreciados, em número de 1.056. determinaram a
expedição de 888 Resoluções e 143 Deliberações pela Secre-
taria Geral, órgão que igualmente lavrou 43 contratos tir-
mados pela Empresa.' A Consultoria Jurídica da ELETROBRÁS atuou em 53

processos judiciais e administrativos e emitiu 799 pareceres.
tendo assessorado permanentemente os Diretores nas deci-
soes tomadas pela Diretoria Executiva.

Os Escritórios de São Paulo e Brasilia continuaram no
desempenho tíe suas atividades técnicas e administrativas.
O primeiro funcionando como órgão arrecadador da ELE-
TROBRÁS e de apoio técnico ao Comitê Coordena-
dor dos Estudes Energéticos da região Centro-Sul, e
o segundo como escalão avançado da Empresa jun-
to às autoridades dos podêres Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário instalados na capital da Republica.

Além das suas atividades normativas, coube ainda a

Diretoria Administrativa coordenar os trabalhos de regula-

rização da Administração das obras das Usinas de Funil e

Santa Cruz e manter entendimentos com autoridades esta-

duais visando a solução .dos problemas relativos as empre

sas Pernambuco Tramways, Companhia Energia Elétrica

Rio-Grendense e Centrais Elétricas do Espirito Santo —

ESCELSA.
SETOR TÉCNICO

_lém dos numerosos trabalhos de rotina da Diretoria

Técnica, foram realizados neste setor- a) os estudos e pa-

receres sobre o aproveitamento de Jaguara, e de Capivail-

Cachoeira (em especial quanto à casa de maquinas, e a,
••obras de montante"). sôbre a engenharia dos piojetos de

Mimoso e Casca III (inclusive a reformulação, no local, cios

ocamente.Tde ambos), sôbre a U. H. E. da Fo_ do Chopim

(conclusão), da COPEL. -,..-„i__i<:
No campo da fiscalização de obras, doze dos Principais

projetos financeiramente apoiados pela ELETROBRÁS fo-

ram objeto de visitas periódicas. Durante o ano íoram iea-

íi__das 54 viagens de inspeção e minuciosamente relatadas

as observações dessas vistorias. ,..„,„... --nr.
No domínio da coordenação de sistemas eletiicos ocor-

reram: o estudo da viabilidade de suprimento em 60 Ha

ko sis ema Leste Norte Fluminense, pela combinação Rio

Ligh -Fm-nas; o estudo da supressão dos deslocamentos .an-

Sares nos sistemas interligados do Estado de Sao Paulo;

o estudo das providências necessárias ao escoamento da

enei-ia gerada pela 1.» unidade da Usina de Jupia, no 1.

semestre de 1968 e o reforço do suprimento de energia ele-

trica a Brasilia. .-'¦•• _ _
As atividades principais relacionadas com estudas e.

quisas foram: a realização de numerosas viagensia to

conhecer e solucionar problemas nos Centros de Treina-

m"nto de Fortaleza, Recife, Salvador, Paulo Afonso Belo

Hoiizonte. Campinas e Porto Alegre; estudos comple os o

S antaçáo do Centro de Aprendizagem e Treinamento do

ilhota - CATI, sociedade civil constituída pela SOTELCA.

CELESC e CCFB, em Santa Catarina; estudos P»« 
^

plantação dos Centros de Natal - João Pessoa <SAELPA,,

a organização, com o M. E. O. e o D. F. L. de Brasília.

d0 Centro Piloto de Brasília, em operação desde março; en-

tendimentos diversos com a CEMAT, a CELF e o 3ENA[d.

Belo Horizonte, visando à solução de problemas de forma-
rão de mão-de-obra especializada (eletricistas) e adaptação

às necessidades próprias do equipamento pedagógico^Tran-
cês; entendimento com a SUDENE para transformar o

Centro de Fortaleza numa sociedade civil, de maneira a

atender aos Estados do Ceará. Maranhão^^ Piauí com o

que se formaria pessoal para a COHEBE CEMAR, CEPISA,

CONEFOR CERNE e CENORTE; a preparação de documen-

tos sôbre "Medidas Elétricas", parcialmente impresso, sobre
"Alfabetização". já impresso, "Tecnologia de Redes e Ele-

trotécnica", sôbre a "Formação de Instrutores" dos Centros

de Treinamento, etc.; participação no III Seminário ds

Distribuição, ventilando o tema de "Formação Profissional ,

bem como no III Congresso de Engenharia e Industria^ na

Guanabara; a coordenação de providências para a realiza-

ção do curso de "Máquinas de Fluxo" patrocinado pela
ELETROBRÁS no Instituto Eletrotécnico de Itajubá; a par-
ticipaçâo de técnicos da ELETROBRÁS como bolsistas, no

Curso de Grandes Barragens, promovido pela Associação
dos ex-alunos da Escola Politécnica qo RJ: a programação e

coordenação dos cursos de Informações Técnicas e de Con-

trôle pelo método PERT, para pessoal da ELETROBRÁS; o

controle do processamento dos estfeios em França, dos can-

didatos pertencentes a empresas de energia elétrica; a parti-
cipação em reun<ões da Associação Brasileira para E^evençao.

d Sentes e realização de palestras em Niterói, Salvador.

Becif-, Fortaleza. São Paulo, Curitiba Florlanópois e Bra-

Congresso de Prevenção de Acidentes: a ela-

^¦¦-^_a__*

Total 249 273 78.771 170.502 —

M
?¦ ''ll

A tabela 7 mostea o Resultado de Operações, que foi,

em 1966, da ordem de CrS 42.972 milhões, inferior assim'
em apenas CrS 15 milhões à previsão de CrS 42.987 milhões
com a margem de segurança de Cr$ 1.782 milhões.

TABELA 7
Resultado de operações em 1966

GR$ MILHÕES
Previsto Rcalizaflo Variação %

Os financiamentos a curto e longo prazo foram, duran-
te 1966, CrS 168.395 milhões (inferiores em CrS 14.089 ml-
lhôes, ou 8%i às previsões. Entre eles, os financiamentos
âs subsidiárias (CrS 110.716 milhões) situaram-se CrS 28.50

sgü.——-5» . , __£.a&ssat__-_8_-_3$W8
Multo embora tenha havido expressiva redução no ln- .— .--. »¦- ~ .i:™.-.« ...

Receita 
Custo 
Restiltado preli-

minar 
Margem de Segu-

rança 

Total ...

95.248
52.261

42.987

1.782

41.205

86.071
4-3.099

42.972

42.972

(9.177)
(9.162)

( 10)
( 18)

( 15) —

(1.782) (100)

1.767

EÍ

No exercício de 1966, as amortizações e resgates dos
empréstimos feitos pela ELETROBRÁS. ou de títulos por
ela adquiridos, totalizaram (tabela 8) CrS 118 467 miihôes,
bastante mais. portanto, que no exercício anterior.

TABELA 8
Realizado PrevistoEspecificação

' \
out
^^Financiamentos e

Empréstimos a
Curto Prazo ..

____itulos Públicos
Octi

Total ...

Variação %

116.110
2.357

118.467

91.939
2.357

94.296

24.171

24.171

26

26

gresso dos recursos provenientes da parte da receita do lm-

posto de consumo vinculada ao Fundo Federal de Eletrifica-
ção — em conseqüência da mencionada retenção pelo Te-
souro Nacional, do bloqueio de 20% do Imposto Único no
Banco do Brasil, da redução das alíquotas do Empréstimo
Compulsório e do imposto único e da transferência (para
1967) das dotações absolutamente líquidas do ponto-de-vista
llnancelro — isto não exerceu papel decisivo para n -nm-

pressão dos investimentos da ELETROBRÁS em suas subsl-
diárias e associadas, se expressa em moeda corrente, pois foi
ela compensada pelo incremento da arrecadação do Emprés-
tímo Compulsório.

As aplicações líquidas durante 1966. como participação
societária nas empresas'subsidiárias e associadas, attngiram
a CrS 452.697 milhões, o que atesta o grau de expansão da
colaboração financeira da ELETROBRÁS nos diferentes pro-
gramas empresariais do setor energético.

De acordo com dispositivo da Lei n.u 4.364/64. a metade
dos recursos captados através do Empréstimo Compulsório é
obrigatoriamente aplicada, no território de cada unidade da
Federação, em empresas de energia elétrica. A formação
econômica dêsse empréstimo em 1966 elevou-se a CrS 168 708
mlinóes. dos quais CrS 154 459 milhões correspondem às apll-
cações líquidas feitas nas empresas associadas, como parti-
cipação societária e financiamentos a curto e longo prar,o,
cujo controle pertence ao Poder Público Estadual Essas
aplicações excederam, assim, de multo, os 507» previstos na
legislação vigente.

Nos 1.298 dias de plena atividade da ELETROBRÁS a
evolução dos recursos por ela captados e das conseqüentes

ças- e) o almoço de confraternização entre a direção da
Empresa e todos os seus funcionários, realizado no Iate
Clube do Rio de Janeiro; f) três concursos públicos para
o preenchimento de vagas tíe escrlturárlo e datilografa,
tendo sido aprovados e admitidos apenas 41 em 558 candi-
datos- g) a aquisição de móveis e utensílios, máquinas e
aparelhes, material e veículos, bem como passagens aéreas,
reprodução de documentos etc, num total de 
Cr$ 580 975 063; h) execução das adaptações e instalações
no 7 ° andar do Edificio Tókio, à Avenida Presidente Var-
cas n ° 583. ende foram instalados dois Departamentos da

Diretoria de Planejamento e um da Diretoria de Investi,
mentos- il atualização da frota de veículos da Empresa; J)
melhorias na instalação do Serviço de Transportes, dotan-
do-o dos equipamentos necessários à manutenção e peque-
nes reparos tíos veículos, que resultam mais rápidos e eco-

nómicos que nas oficinas comerciais; _> instalação de um

PBX no Edifício São Pedro, de um sistema de ràdlo VHF
ligando o Serviço de Transportes e a Garagem, e inicio de

montagem de uma rede dc telefones oficiais entre os dife-

rentes edifícios do Escritório Central, bem como entre a

ELETROBRÁS e suas subsidiárias ainda desprovidas deste

sistema de comunicações: 1» impressão das Obrigações. xe.

lativas ao exercício de 1965; tn) adaptação do Escritório

Regional de São Paulo e dos postos de trocas de Obrigações

da ELETROBRÁS naquela cidade, das Instalações e do

material necessários ao inicio das referidas.».«««.
Através do seu Departamento de Relações Publicas, a

Diretoria Administrativa manteve o 
f|» 2"";

mente informado acerca do trabalho da ELETROBRÁS e

seus investimentos no setor de energia eletr.ca do Pais,

divulgações essas que agora .vêm sendo feitas em âmbito

^1^_^Plano°de^gú}ança para'CELF. DFL iBr^lia»

SOTELCA e CELESC: trabalhos para instalação definitiva

rio CCFB na Praça da República, n." 22: o exame do pro-

?eto de ^Estatuto da ABNT e tettgrt. 
^ ^stUu«vo.

tendo funcionado como relator o titular da Diretoria Téc-

____, a participação nas Comissões de Peritos avaliadores

dos bens da Comissão Estadual de Energia Elétrica^a nan»-

ferir à CELF. e dos bens da CELF a transferir à CBEE-

a coordenação geral das providências para realização do III

Seminário Nacional de Distribuição de Energia.Elétrica.
'patrocinado pela ELETROBRÁS e pela Sao Paulo Light,

o preparo de documentos de Eletrotécnica, Medidas Elétri-

cas Tecnologia-de Redes; a.organização do curso de Ele-

tricistas de Redes" para o DFL (Brasília): e as Normas

ENT 2 2 (sobre "Apresentação de Projetos Básicos de En-

genharia" à ELETROBRÁS) e ENT.3.1 (sôbre "Orçamentos

Anuais de Construção", no prelo), ambas d„ autoria do Di-

retor Técnico.

SETOR FINANCEIRO
O ritmo continuado das atividades da ELETROBRÁS

acha-se refletido no Balanço encenado em 31 de dezemb-o

de 1966. quanto ao seu aspecto contábil e financeiro, que
expressa notável cifra, de cerca de l trilhão e selscentos

bilhões de cruzeiros, para soma dos valores que compõem

o Ativo Efetivo, igualmente mostrada no Passivo, num total

de 2 trilhões e oitocentos bilhões de cruzeiros com a in-

clusão dos valores correspondentes ás contas de ComJ3en-
sação. Verifica-se. assim, um lucro bruto da ordem de 43

bilhões de cruzeiros, que vem demonstrar de forma slgnl-

ficativa como foram conduzidas com acerto e prudência
as suas operações, no ano em relato.

Objetivando o controle econômico-fmancelro da Em-

prê»a e de suas subsidiárias, a área financeira vem desen-
volvendo atividades em intensidade sempre crescente, tendo

implantado normas e manuais de .trabalho e criado um

relatório financeiro e de operação para facilitar a coleta «

consolidação de dados estatísticos, a padronização de ba-

lanços e a uniformização de métodos e processos contábHs^
Sociedade relativamente nova. situa-se a ELETROBRAs

«recentemente como uma das empresas de maior capital

soc'al na América Latina, atingindo a expressiva cifra de

400 bilhões de cruzeiros, após somente 4 anos de operação

efetiva por força do grande desenvolvimento verificado no

setor energético do Pais. contra um cantai Inicial de 3 bl-

m8eoeAtivo 
Efetivo passou de CrS 994 237 931 826. em

31-12-65 para CrS 1 589 443 21)0 529 em 31-12-66. 'Ia)

aumento d» 601.. decorre de aplicações eletuadas com re-

cursos do Fundo Federal de ElPtriflcaçao do Empréstimo
Compulsório e de Verbas Fede.iis. cMnalizados para opera-

(Conclui na página seguinte)
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Centrais Elétricas Drasi
(ConclusSo da pagina aatorior) 529.031.000 foram utilizados no aumento de capital de

ções de financiamentos às subsidiárias e associadas, bem -1-6-66, em ações preferenciais.
como do resultado de correções monetárias de seus ativos ° montante de Reservas. Provisões e Fundos, Inclusive
imobilizados. Cumpre ressaltar que. como decorrência da Luf °s„ 

H™ f™»*™0' pasf u„ df10 ?r$ 20*5^.848.529 a
transação AMFORP-BEPCO, o Governo Federal, pelo De- Cr$ 43 623 676 592 (aumento de 112%)
creto n° 59.079, de 12-8-66, autorizou o Departamento Nacio- 9 Passlvo Èxigivel. de Cr$ 611.576.638.952 em 31-12-65,
nal de Águas e Energia, do Ministério das Minas e Energia, Passou a CrS 763.188.896.096 em 31-12-66 (aumento de
reconhecer como investimento o valor do Ativo apurado Z4%)- dos aua!s se vencem Cr» 133.493.797.084 a curto prazo
pela perícia realizada nos termos do Contrato de Compra B Cr? 629 695.098.112 a longo prazo
e Venda aprovado psla Lei número 4.428, de 14-10-64. ten- •'¦ Ctmvém .--estacar, no Èxigivel a curto Prazo, os valores
do sido autorizadas as subsidiárias do Grupo CAEEB das su*-Scrfçoea a lntegrahzar. feitas pela ELETROBRÁS
compatibilizar seus investimentos, o que foi feito no pre- em aumentos de capital nas empresas do Sistema, que to-
sente exercício de 1966. Como resultado dessa medida, as talizam Cr? 42 407.664.819 as obrigações da antiga Com-
diversas empresas subsidiárias do grupo, cujo controle acio- Paljhia »*«?>«¦ d° P*™»1» ~ Cl™V*P assu-
nário foi adquirido pela ELETROBRÁS, tiveram seus ativos mIdas Pela ELETROBRÁS. no valor de Cr$ 20.730.076.714,
imobilizados corrigidos ainda no exercício em relato. incluindo-se o valor- correspondente• a USS 9.101.020.77 de-

vidos à Agência Internacional de Desenvolvimento — AID
No Ativo Realizável, os direitos da Empresa, a curco e a outras Agências Internacionais de Crédito, convertidos

longo prazo, atingem Cr$ 729.918.458.895, em comparação a taxa de câmbio vigente na data do Balanço, assun com*j
com o saido de Cr$ 440.326.662.570 em 1965 (acréscimo ae o saldo de Cr$ 21.600.000.000 referente à aquisição, também
66%), representado pela elevação do saldo das segutar.es pela ELETROBRÁS das dividas da Central Elétrica de Fur-
contas: Financiamentos, de Cr$ 358.640.152.454 a CrS .... nas S. A. com o BNDE. Foi liquidado no presente exer-
527.030.037.342- Efeitos a Receber, de Cr$ 15.892.350.238 ti cicio o saldo da dívida da Companhia Hidro Elétrica do
CrS 28.979.526.167; Títulos de Renda, de Cr$ 8.736.408.137 São Francisco — CHESF.
a Cr$ 24.708.029.347; Obrigações e Empréstimos a Receber, ¦ ~
de Cr$ 52.324.138.243 a OrS 144.467.252.538 (47%, 82%. Em Obrigações a Pagar a Curto Prazo, salienta-se a
183% e 177%, respectivamente). parte das notas promissórias da Série B de 6% e da Série O

. . de 6%, venciveis dentro de um ano. no total de Cr$ 
O Disponível passou de Cr$ 29.615.943-638- 3.245.640.000. equivalentes a ÜS$ i.462.000,00 aceitas na

CrS 30.205.631.309. Se a êste saldo fossem adicionados conformidade do ConTato de Compra e Vencia dos Bens
Cr$ 24.708.029.347 dos Títulos de Renda, as disponibilida- pertencentes à AMFORP e BEPCO (Cláusula 9.a), A Longo
des passariam a Cr$ 54.913.660.656, sem considerar a lm- Prazo, sob a mesma rubrica, convém destacar ó valor de
portância de Cr$ 8.759.983.390 do Fundo Federal de Ele- CrS 303.724.860,000. equivalentes a ÜS$ 136.813.000,00. rela-
trificação, depositada no BANCO NACIONAL DO DESEN- clonado com as ações e créditos representativos do acervo
VOLVIMENTO ECONÔMICO — BNDE, à. disposição da e outros valores adquiridos pela ELETROBRÁS à AMFORP
ELETROBRÁS. e BEPCO, e que, pelas condições especiais em que toram con-

duzidas as negociações, será amortizado em 45 anos (até o
No Passivo, o Não Èxigivel está representado por Ca- ano 2009), com a carência prevista de 3 anos.

pitai Social, Reservas e Fundos, somando CrS 699.406.086.256.
em confronto com o do ano anterior, de CrS 369.401.924.118. Abrange ainda o Passivo Èxigivel a Longo Prazo, sob
tendo havido o apreciável aumento de 89%. em que bo- Obrigações-Debêntures, o saldo de; Cr$ 298.746.162.379, re-
breleva a passagem do Capital Social, de CrS lativo aos empréstimos efetuados pelos consumidores de
200.000.000.000 para Cr$ 400.000.000.000. O acréscimo de energia elétrica (Art. 4.° da Lei n.° 4.156/62). cujas obri-
Cr$ 200.000.000.000 proveio dos seguintes recursos: gações já começaram a ser entregues pela troca das res-

pectivas contas de consumo; Cr$ 12.176.983.360, equivalente-
Cl'S a USS 5.396.411,05 de dividas a AID, SANDERSON & POR-

Saques ao Fundo Federal de Eletrificação 101.533.118.109 TER, WESTINGHOUSE e CITY BANK. e a Lit. 55.168.293
Variação decorrente de correções mone- devidas a ANSALD SAN GIORGIO; Cr$ 4.205 824.002 co-
tárias  70.985.109.000 mo débito a fornecedores e empreiteiros no Pais, assumidos

Verbas Orçamentárias — Art. 20 da Lei nú- pela ELETROBRÁS para continuação das obras das usinas
mero 4.156/62  26.951.841.891 do Funil e Santa Cruz, de acordo com o Decreto n.° ...

SubscriLores de Ações — Art. 13 e 18 da Lei 56.806/65; finalmente, Cr$ 78.216.186 na aquisição de imó-
4.156/62 . .  529.931.000 ve]s para instalação dos escritórios da Emprüsa.

200.000.000.000 Na Demonstração da Conta de Lucros e Perdas a Re-
celta do exercício ascende a CrS 86.070.678.192, com a Des-

Os adiantamentos para Participação Societária da União pesa atingindo CrS 43.098.530.323. o que resulta no iucro
passaram de Cr$ 80.619.298.900 a Cr$ 110.755.847.268 (au- líquido operacional de CrS 42.972.147.869 (antes da dis-
mento de 37%), enquanto as participações dos Estados, Mu- tribu'ção do Resultado) e denota o vertiginoso crescimen-o
nicípios e Particulares denotam considerável aumento no das operações da Empresa, o qual, no confronto com o re-
decorrer deste ano, tendo-se elevado de CrS 589.180.740 sultado de Crs 22.868.023.763 no ano anterior, demonstra
Cr$ 1.119.111.740 (aumento de 90%), dos quais Cr$ um aumento de 87,9%.

S, 
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Cumpre ressaltar, ainda, qua, «endo a ELETROBRÁS
uma canalizadora de recursos para empreendimentos no
setor energético, suas principais fontes de receita repousam
na percepção de juros sôbre financiamento e em dividen-
dos sôbre participação societária em suas subsidiárias e
associadas. Os dividendos creditados em 1966 atingem a
significativa cifi- de Cr$ 14.317.105.130. em comparação
com CrS 1.909.814.566 em 1965, com o expressivo aumento
de 65%, e representando 17% do total da Receita, num ates-
tado de acentuada melhora na rentabilidade das empresas
em função do seu investimento.

Os gastos totais com a operação da ELETROBRÁS cor-
respondem a 50% da Receita, comparados com a percenta-
gem de 59,7% verificada uo ano anterior.

Comparando-se ao Capital e aos recursos empregados,
a rentabilidade registra as seguintes situações:
Caprai Social médio  Í4,3%
Média de recursos recebidos para formação de Ca-

pitai (Cr$ 334.337.015.904)  12,8%
Mesmos recursos, mais Reservas, Fundos e Provisões

(Cr$ 476.276.371.315)  9,0%
Total médio dos recursos, inclusive os da arrecadação

do Empréstimo Interno (Cr$ 538.318.296.6971  8.0%
No quadro acima está demonstrado que as despesas não

prejudicaram a rentabilidade real, correspondente aos re*
cursos de capital, mantendo-se um equilíbrio em torno de
8%. mormente considerando-se a redução de 50% nos recur-
sos provenientes do Empréstimo Interno <Lei n." 5.073. de
18-8-661 e do provisionamento de elevado valor para fazer
face às despesas com os serviços de troca e pagamento de
juros de Obrigações, emitidas de acordo com' a Lei a."
4.156/62.

Além de ter sido provisionado o montante de Crs 
12.840.000 000 para iuros sôbre debêntures ao portador, emi-
tidas de acordo com a^Lei n." 4.156/62. e para despesas
com os serviços de troca e de pagamento de juros de Obri-
gações. foi significativo o magnífico resultado atingido peia
Empresa, demonstrado pela apuração de seus lucros no
exercício e espelhado em sua rentabilidade, porque, peja
primeira vez desde a fundação da ELETROBRÁS, foi al-
cançado o limite legal (10%) atribuído à remuneração dos
investimentos no setor energético. Isto permitiu, após a de-
dução obrigatória da quo* a para constituição da Reserva
Legal, a devida apropriação para distribuição de dividendos"pro-rata-tempore". das quantias de CrS 31.148 464.126 <taxa
de 10%) e CrS 35.541.674 (taxa de 12%), destinadas, respec-
tivamente, à União Federal e aos portadores de ações prefe-
renciais, de acordo com a Lei n.° 4.156/62.

Assim, depois de aprovação, pela Diretoria Executiva, Jo
Balanço e da Demonstração da Conta de Lucros e Perda-)
e da audiência do Conselho _¦ iscai, será submetida à Assem-
bléia Geral Ordinária proposta para ratificação das seguin-
tes apropriações do resul*ado liquido do exercício:

Cr$
a) Quota para Reserva Legal  2.148.607.393
b) Dividendos de 10%, "pro-rata-tempore",

à União Federal  31.148.464.126
ci Dividendos de 127» "pro-rata-tempore".

aos portadores de ações preferenciais .... 35.541.674
d) Reserva para Conversão em Ações  3.139.616.545
e) Quota para Reserva para Estudos e Pro-

jetos 726.826.698
í) Reserva para Estudos e Projetos não

apropriados  1.000.000.00.»
g> Fundo de Assistência (além do saldo já

existente de CrS 530.293.688) 200.000.00U
h) Cumprimento dos Arts. 36 e 41 dos Es-

tatutos, dentro da orientação e dos tetos v
que forem fixados pela mesma Assem-
bléia (além do saldo já existente de CrS
146.408.946) . 650.000.000

1) Dos Lucros em Suspenso de  3.923.091.433
apropriar mais (sujeito a aprovação da
Assembléia) a lmportâncla de CrS ....
180.000.000 para reforço do Fundo de
Assistência, o que reduzirá o saldo de
Lucros em Suspenso a Cr$ 
3.743.091.433.

CONCLUSÕES
Estabelecida pelo Governo Federal a Política Energé-

tica Nacional, com ela procurou sincmninar-se a ELETRO-
BRAS, como sua executora, no planejamento das expan-
sõss do setor ener-irtico, na padronização de técnicas, na
economia.sadia que se iniciava e na esquematlzação de sua
própria atuação financeira de órgão investidor. A nosso ver.
devem os Podêres competentes dar alta prioridade à expan-
são do setor. Tudo deverá ser rigorosamente planejado ai
convenientemente projetado-, uma completa e franca cola-
boração deve ser mantida enlre as empresas que nele ov-
ram: as necessidades financeiras devem ser objetivas e pru-
dentemente esquemntlzadas: a coleta d? fundos deverá ser
ainda dosadamente organizada com decisão e Imaginação,.
O escopo deve ser a segurinca de um padrão de serviços
cada vez mai,- elevado, dando-sp ao setor energético un.
alto significado social.

Ao concluir, desejamos expressar nossos sinceros agra-
decimentos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repu-
blica - Marechal Humberto de Alencar Castello Branco -
e ao Exiho: Sr. Ministro das Minas e Enereda — Eng Mauro
Thibau - pelo decidido apnio que sempre nos deram e pela
confiança em nós depositada.

Finalmente, é com satisfação que ressaltamos « dedl-
cada colaboi-pção recebida do pessoal da Empresa, graças
à qual foi possível à ELETROBRÁS alcançar os auspício-
sos resultados que ora temos a satisfação e a honra de
apresentar. Em nosso agradecimento, incluímos os direto-
res e funcion-írio-, de nossas subsidiárias bem como as au-
toridndes do Ministério das Minas e Energia.

Brasília, 25 de janeiro de 1967.
Octavio Marcondes Ferraz — Presidente
Manoel Pinto de Aguiar — Diretor de Investimentos
Joá» Eugênio Grenier — Diretor Financeiro
Lauro Ferraz de Sampaio — Diretor-Técnico
Ronaldo Moreira da Rocha — Diretor Administrativo
Elias do Amaral Souza — Diretor de Planejamento

BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO PE 1956
ATIVO

IMOBILIZADO!
Bens Imóveis 
Bens Móveis 
Participação Societária

Em Cruzeiros 
Em Libras Esterlinas

Crs

806.455.028.290
86.175.286

Adiantamento p/PnrtlcIpaç5o Societária
Juros Estatutários

DISPONÍVEL:

Caixa
Bancos 
Disponível Vinculado
Cheques Emitidos ...

¦ Valores em Trânsito

971.769.051
1.218.185.954

806.541.203.578

3.729.698.816
8.221.525.787

8.534.128.061
20.231.327.759
1.325.268.203

73.960.528
40.946.758

818.G82.383.184

30.205.631.309

REALIZÁVEL: (Curto Prazo)

Financiamentos 
Debêntures a Receber 
Obrigações a Receber 
Obrigações e Empréstimos a Receber

CHEVAP em Liquidação 
Obras Sta. Cruz — Decreto 56.805

Devedores Diversos
Depósitos Especiais ou Caução 

Títulos do Renda

130.740.438:161
4.733.613.500

64.222.282

25.897.701.672
50.215.365.275
28.979.526.167

7.790.469.650

i.708.029."347" 273.129.366.054

REALIZÁVEL: (Longo Prazo)

Financiamentos  396.289.599.182
Obrigações a Receber  27.781.219.534

Obrigações e Empréstimos a Receber

Obras Funil — Decreto 56.805  32.718.274.125

PASSIVO

NaO KXIUIVEL:
(.apitai

Ações Ordinárias — üuiao federal  399.470.069.000
Ações Preferenciais Õ2Í1.931.U00

Adiantamentos p/Particlpayâo Societária da União
Outros Adiantamentos p/Conta Capital — Lei 4.156 
R-serva Especial
Keserva Le__al  *.-.
Reserva p/Estudos e Projetos n&o Apropriados 
Outras Reservas •-....
Provisão p/Juros do Obrigações 
Provisão p/Depreciação .'.. -.- _ -..,.." :......:.
Outras Provisões _, .;;.
fundo do Assistência _,
fundo de Indenizações Trabalhistas 

CrS

400.000.OCO.000

110.755.847.2Ü3
509.178.983

148.360.474.846
3.680.646.309

11.998.967.655
7.110.224.494

15.757.180.200
188.954.693
153.668.990
730.293.68S
80.649.130 699.406.086.256

EXIGÍVEL: (Curto Prazo)
Açõ-s Subscritas 
Compromissos a Pagar 
Üomp.rom.as-S t__._\_un,_ios — CHEVAP

cm Liquidação
Residentes no Pala 
Residentes no Exterior — USS
22,030.93 

Compromissos a Pagar — Junta Ad-
mlulstratlva de Obrais
Residentes no Pais 
Residentes no Ex-

terlor
Em' USS 2,299 624.43 5.105.166.236
Em Iilt. 55.168.293,00 196.950.806

525.810.604

48.908.665

42.407.664.819
21.641.596.243

574.719.269

CHEVAP - Em Liquidação 

Dividendos Declarados
Dividendos a Pagar a União fe-
deral Bividec-es--*!*-. Pagar às Ações

Preferenciais "_"."_".".

4.205.834.002

5.302.117.042

21.586.673.117

31.148.464.126

35.541.674

456.789.092.841 729.918.458.895

CONTAS DE RESULTADO PENDENTE:

Estudos e Projetos 

Almoxarlrado 

Adiantamentos

Junta Administrativa do Obras 

Outros Adiantamentos 

8.518.457.763

851.499.625

Débitos em Suspenso 

Total cio Ativo 

CONTAS DE WIMPENSAÇÃO:

Custódia de Valores na Tesouraria 

Obrigações Contratadas  

Contratos do Empréstimos no Exterior — (BTD — USS 16,339.174.76)

Recursos do Fundo Federal de Eletrificação 

Recursos Orçamentários da União — Leis 4.156 e 4.678 ,...

Outras Contas 

8B3.698.707

32.356.168

9.309.957.338

345.714.878 10.636.727.141

 1.539.443.200.529

896.291.160.41'

162.404.890.515

30.250.767.968

8.759.983.390

91.635.488.152

758.126.391 1.196.100.414.833

Total Geral  2.785.543.615.362

Outros Créditos Correntes 
Imposto ünico s/Energia Elétrica — Lei 5.073 
Obrigações a Pagar

Residentes no Exterior
AMFORP e BEPCO — USS 1462,000.00 

E.V1UIVEL: (Longo,Prazo)
Compromissos a Pagar 
Compromissos Assumidos — CHEVAP em Liquidação

Residentes no Exterior — AID — USS 9,078,989.84
Compromissos a Pagar — Junta Ad-

mlnistratlva dõ Obras
Residentes no Exterior

AID — USS 3,094,846.62 ... 6.870.559.518
eanderson __. Porter — US3

1.940.00 4.306.800

31.094.614.161

31.184.005.800

140.393.273
3.205.164.414

3.245.640.000 133.493.797.984

36.619.938

20.155.357.445

6.874.866.318
Obrigações a Pagar

Residentes no Exterior
AMFORP e BEPCO — ifSS

136,813,000.00 
BID — USS 70.825.24 

303.724.860.000
157.232.032 303.882.092.032

Obrigações — Debêntures  298.746.162.379

l-ONTAS DE RESULTADOS TENDENTES:
Responsabilidade por Recursos da União 
Receitas Diferidas .777 7!Créditos em Suspenso  77!Participação Estatutária — Art. 36 e 41 ...!!.!.!.. 

" 
!!Lucros em Suspenso '.. 

629.695.098.112

2.485.706.976
81.039.652.704
38.003.358.118

796.408.946
3.923.091.433

763.188.896.090

126.848.218.177

PARECER DO
CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Centrais Elé*
tricas Brasileiras S/A. — ELETROBRÁS, abaixo as-
sinados, tendo examinado o Balanço Geral, a De-
monstração da Conta de Lucros e Perdas, o relatório
do Diretor-Finauceiro contendo a análise do referido
Balanço Geral e todos os livros e documentos rela.
tivos ao exercício social encerrado a 31 de dezembro
de 1966, declararam que encontraram tudo em per.
feita ordem e exatidão, sendo de parecer que os mes-
mos sejam aprovados pela Assembléia Geral.

Em 12 de janeiro de 1967.

Orosimbo Nonato da Silva.
Jarbas de Lorenzi Costa.
Sylvio Correia Pacheco.
César Cantanhede.

Total do Passivo .
CONTAS DE COMPENSAÇÃO:

Valõre_ em Custódia  896 291160 417Cont-atos dc Obrigações — 
' 

?62 |o4 sí?'?i?Empréstimos Contratados - BID  162.404.890.515

1.589.443.200.529

Responsabilidade por Recursos do -TE no BNDE .Créditos p/Subscrição de Capital — União FederalOutras Contas 

36.250.767.968
8.759.983.390

91.635.488.152
758.126.391 1.196.100.414.833

Total Geral 2.785.543.615.362

. Octavio Marcondes Ferraz
Presidente

João Eugênio Grcnlcr
Diretor-Financeiro

Manoel Pinto de Aguiar
Dlretor-Investlmentos

Lauro Ferraz de Sampaio
Diretor-Técnico Ronaldo Moreira da Rocha Elias do Amaral Souza

_^~ . _ _-_.„ ._-—_ ______--_ __ Dlretor-Admlnistrativo Dlietor-PlanejamentoDEMONSTRAÇÃO DA CONTA: LUCROS E PERDAS
José Alves da Costa Júnior

Contador — CRC-IS-DF — 11.899

A CRÉDITO

Crs
Dividendos

ru.<a de Fiscalização

Rendimentos das Letras do Tesouro

Outras Receitas 

Reversão da Reserva para Desaglos

Total  ....

14.317.105.130

53.742.018.157

3.292.258.715

7.173.028.236

8.591.910.920

737.457.188 85.353.776.374

 216.9U1.818

86 070.678.192

A DÉBITO

Cr$
Despesas Gerais o do Administração 
impostos e Taxas
Despesas Financeiras 1...'.
Juros s/Dívidas-a Longo Prazo:

Residentes no Exterior 
Provisão p/Despesas c/Troca do Obrigações
Provisão p/Depreciação 
Provisão p/Juros do Obrigações ...'

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

Reserva Legal (5% s/Cr$ 42.972.147.869) 
Dividendos à união 10% a.a
Dividendos as Ações Preferenciais !Reserva p/Conversão em Ações 
Reserva p/Estudos e Projetos 
Fundo de Assistência  
Hcserva p/Estudos o Projotos não Apropriados'
Participação Estatutária - Art 36 e 41 
Lucros cm Suspenso

4.840.489.491
1.720.497.345
3.743.854.857

19.752.133.694
100.000.000
101 554 936

12.840.000.000

2.148.607.393
31.148 464.126

35.541.674
3.139 616 545

726 826.698
200 000 00O

1.000 000 000
650 000.000

3.923 091.433

43.098.530.323

42.972 147.869
Total 86 070 678.192

Octavio Marcondes
Presidente

João Eugênio Grenier
Diretor-Financeiro

Manoel Pinto de Aguiar
Dlretor-Investlmentos

Lauro Ferraz de Sampaio
Diretor-Técnico

Ronaldo Moreira da Rocha
Rlrptor-Adinlnlst.ni tivo

Elias do Amaral Souza
Diretor-Plnnejomento

José Alves da Costa Júnior
Contador — CRC-IS-DF - 11.899

PARECER DOS
AUDITORES

Examinamos o Balanço Geral da Centrais Elé-
tricas Brasileiras S/A. _ ELETROBRÁS. levantado
com data de 31 de dezembro de 1966 e a correspon-
dente demonstração de lucros e perdas referente ao
exercício findo naquela data. Nosso exame foi efe.
tuado de acordo com padrões de auditoria geralmente
aceitos, incluindo provas dos registros contábeis, da
documentação e outro, procedimentos que Julgamos
necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, o referido Balanço Geral e a
correspondente demonstração de lucros e perdas tra*
duzem, satisfatoriamente,. a posição financeiro da
Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRÁS,
em 31 de dezembro de 1966, e o resultado de suas
operações no período findo naquela data, de acordo
com os preceitos de contabilidade geralmente acei.
tos, aplicados em base consistente com o ano anterior.

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1967. — BOü-
CINHAS & CAMPOS. Contadores Públicos Certifi-
cados - I.C.P.S.P. - José da Costa Bouclnhas —
C.P.C. - Contador - CRC. Sp. IS. 10, Diretor. _
Eduardo Sampaio Campos. - C.P.C. — Contador
— CRC. Sp. IS. 5.775. Diretor.

INSCU1ÇAO NO CADASTRO
GERAL DE CONTRIBUINTE?

SOB N." 00001180
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Ensino integrado ao
desenvolvimento
político e econômico

Por Nahum Sirotsky
Telaviv — Há poucos dias, um grupo de cientistas do I_es-

is e do Este reuniu-se cm Eiiat, ãs margens do Mar Vermelho,

úaia participar da instalação de um instituto oceanog.afico.

Em breve, farão êlcs nova viagem a Israel, desta, vez para Hai-

fa onde, na costa do Mediterrâneo, nôvo instituto oceanogra-

fico será criado. Ambas as instituições visam a realizar pesqui-
sas nos campos das ciências puras c aplicadas. Em Israel nem

o ensino nem os laboratórios vivem isolados do corpo social e
das necessidades econômicas nacionais.

Em qualquer país, o ensino é o instrumento mais poderoso
a serviço da sociedade. Nos países cm progresso, o ensino é ca-
rácteristicamente dinâmico no sentido de que se ajusta, «n nao
raro antecipa-se ãs necessidades do desenvolvimento. Ele é

marcadamente estático, e feudal, nos países atrasados. Esta di-
íe.eiiça de filosofia se traduz na qualidade da liderança dos

paises. . .
O ensino cm Israel, cm todos os níveis, visa a uma econo-

mia em expansão, e a facilitar-lhe o crescimento. O seu obje-
tivo final não é o da formação de elites privilegiadas e, sim, o
da democratização das responsabilidades sociais e dos benefícios
do esforço da produção. Nas suas bases está a decisão de apro-
veitar ao máximo os recursos nacionais, naturais e humanos,
o não o de preservar diferenças existentes entre os vários seg-
mentos da sociedade. Estas mesmas características observei em

países como os Estados.Unidos.
Ligado às opções nacionais, as principais preocupações do

sistema educacional de Israel consistem em instilar o respeito
ao sistema democrático e fortes sentimentos nacionalistas no
cidadão, casando-os de forma a que o indivíduo se sinta pes-
soalmentc responsável pelos destinos do pais. Não há nenhum.
exagero cm tal afirmação. Desde os primeiros anos de escola,
a criança é exposta ao funcionamento da democracia, ao mes-
mo tempo em que a uma grande ênfase nos estudos da histó-
ria do povo judeu."üma segunda característica importante é o ajustamento
d» escola ao meio ambiente. As escolas primárias e secunda-
rias da zona rural, por exemplo, trabalham para prosseguir a
tradição do agricultor técnico e humanista, integrado nas
necessidades e problemas de sua profissão e, ao mesmo tem-
¦po, de seu papel na vida nacional. Estas qualidades é que ex-
plicam, cm grande parte, o fato de Israel contar com uma
.agricultura altamente produtiva e ser um exportador de pro-
dutos agrícolas da melhor qualidade, chegando ao' exagero de
exportar flores para a Europa e os Estados Unidos, apesar de
contar com uma terra pouco favorável e ter de enfrentar a
escassez de água. A escola urbana visa às profissões urbanas.

Em termos imediatistas, o primeiro resultado de tal es-
fflrço é que a criança e o adolescente, de forma geral, gostam

.da escola. A eles se faz sentir que não estão apenas se prepa-
.rando para ganhar a vida mas, principalmente, para exerce-
rem funções úteis e essenciais à sociedade. E se sentem res-
ponsáveis.

O trabalho do escolar em Israel é duro. Os ginasianos,
por exemplo, freqüentam aulas das 8 da manhã ãs 3 da tar-
de, seis dias por semana. Os deveres de casa exigem outras
três ou quatro horas diárias. A escola lhe oferece, além do
mais, o entretenimento. Através dela é que visita o pais, os
museus, vai a concertos e ao teatro, pratica ginástica, prepa-
ra-se para ser soldado.

Esta formação é completada nos- dois anos e melo de ser-
viço militar obrigatório, c universal, período em que os jovens,
além do preparo militar altamente técnico, dedicam-se a outros
trabalhos, como a construção de novas colônias agrícolas, o
plantio, a alfabetizacão de adultos. E adquirem uma saudável

^disciplina marcada não por manifestações formais como a con-
4inêncla ao superior, mas pela capacidade de trabalho em con-
junto c de seguir os comandos.

E na universidade, porém, que melhor se percebe o cará-
;ter altamente objetivo do ensino em Israel. Com menos de três
.iml.lu.e_; de habitantes, dos quais cerca de um milhão ainda se
encontra nos bancos escolares, o país conta, com três univer-
sidades, as de Jerusalém, Telaviv e de Bar-Ilan, e uma quar-'ia em construção, a Universidade do Deserto, no Neguev. Há
um instituto de estudos 'técnicos superiores, o Technion, que
forma engenheiros de tôdas as especialidades. Há o Instituto
Welzman, do pesquisas médicas e dc estudos de pós-graduação,

coujos trabalhos sáo internacionalmente respeitados. E intime-
ros laboratórios de pesquisas como o de Dimona, no Neguev,
onde sc realizam os principais trabalhos israelense* no campo
.da física nuclear.

..:_>. O que primeiro chama a atenção no ensino superior de

.Israel é que a universidade não é uma escola de papagaios
nem os mestres são confortãvelmcnte vitalícios e uma casta â
parte. Os currículos se adaptam às novas descobertas e técni-
cas e não são rígidos. O estudante não c limitado a uns poucos
livros didáticos, e a decorar nome., e fórmulas. Os investimen-
tos que se fazem são aproveitados ao máximo.

A universidade não funciona separada da sociedade. Os
seus professores e alunos, e os seus laboratórios ou clinicas,
estão permanentemente dedicados a pesquisas originais, nos
campos das ciêiMias puras ou aplicadas, por iniciativa própria
ou por conta de organizações comerciais, industriais ou mili-
tares. São elementos da universidade que estudam e pesquisam
os problemas da integração do nôvo imigrante na sociedade,
cs efeitos da publicidade sôbre a formação do homem, o fun-
cionamento dos sistemas políticos e as possibilidades de corri-
ífi-los, as questões da paz c da guerra, o aperfeiçoamento das'técnicas dc cura ou diagnose de enfermidades, o laser ou a
energia atômica, a reprodução dos mosquitos ou os hábitos dos

'-crustáceos. Da universidade partem as novas idéias e novas
'técnicas. Eia vive o país e seus problemas.
p Se cm termos monetários o custo da universidade é ele-

vado, e se êle se justifica apenas na formação das elites inte-
-lectuais e técnicas do país, ela mais do que se paga pelas suas
-contribuições diárias, c profundas, para o desenvolvimento eco-" 

nômico e cientifico do país. __ uma fábrica como qualquer outra,
..com as diferen-ças de que produz não apenas homens de um

tipo especial mas, também, as idéias e técnicas essenciais a
qualquer sociedade. E esta não-alienação dá universidade que"faz 

com que as estudantes de Israel não tenham maiores diíi-
culdades na sua transição para a vida prática. E porque os

-mestres sem vilalicicdade "não se po'dcm deitar nas camas de
suas famas", c se dedicam integralmente ao ensino e às pes-
quisas, os seus alunos não saem às ruas para descobrir que
<-:-:tf_o profundamente atrasados em relação ao desenvolvimen-
to dos campos aos quais se dedicaram. O que, bem o sabemos, \
tanío ocorre no Brasil.

Em Israel o ensino é um elemento de transformação da
sociedade que, por isto mesmo, se democratiza cada vez mais,
e mais se aproxima dos países avançados em técnica e ciência.

Investimentos financiados
no Paraná totalizam quase
NCr$ 40 milhões em 1966

Embora os negócios no Paraná tendessem a re-
duzir-se a partir do segundo semestre do ano passa-
do, pela sensível queda da renda estadual, em face
da pequena safra cafeeira, os projetos financiados
envolvem investimentos totais de quase NCr$ 40 mi-
lhões (quarenta bilhões de cruzeiros antigos), só
em 1966.

— Êste fato — afirma o Presidente da Compa-
nhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná (CX)-
DEPAR), Sr. Ercilio Slaviero — mostra um acentua-
do dinamismo no setor secundário da economia pa-
ranaense, além de grande impulso na expansão in-
dustrial do Estado e crescente oferta de infra-estru-
tura, para o que a CODEPAR contribuiu com NCr§
80 milhões em investimentos, principalmente nos se-
tores rodoviário e de eletrificação. ,

Kconômlco do Paraná Já íi-
nanciou empreendimentos pú-
blicos como a Rodovia do Ca-
fé, a Rodovia do Xisto, as hl-
<ü. elétricas de Salto Grande do'
Iguaçu, da Foz do Rio Chopim,
de Mourão, obras de saneamen-
to, serviço de água em Maringá
reforço do abastecimento de
água de Curitiba, fomento à
agropecuária e construção de
escolas, além de participar
aclonètriamente da Central Elé-
•trica de Caplvari-Caohoeira,
em construção, e que dará mais
de 250 mil kw ao Paraná. Ao
mesmo tempo, dava inicio aos
financiamentos à livre inicia-
tiva para implantação ou am-
pliação de Indústrias. Até ago-
ra, já íoram aprovados mais de
380 projetos industriais, num
total de NCr$ 37 milhões.

— Mais que a inversão de
bilhões de cruzeiro^ que anual-
mente a CODEPAR injeta na
economia estadual, sua atua-
ção nos diversos setores se re-
flete pela nova mentalidade
técnica e empresarial que está
fazendo desabroohar no Para-
ná — diz o Sr. Ercilio Sia-
viero.,

CINCO ANOS

Em cinco anos, que comple-
ta êste mês, a CODEPAR apli-
cou naquele Estado NCr$ 117
milhões em setores básicos pa-
ra a economia regional, pois,
mais de 380 projetos indus-
triais receberam financiamen-
tos da empresa.

Durante 1966, a íim de• ampliar a oferta de crédito à
iniciativa privada, a CODEPAR
introduziu uma série de van-
tagens ao empresariado, ele-
vando os tetos de financiamen-
tos e abrindo novas linhas de
crédito — acrescentou o Sr.
Ercilio Slaviero.

Além das aplicações dire-
tas, a CODEPAR já despen-
deu mais de NCrS 3,5 milhões
em estudos e pesquisas sôbre
uma centena de problemas re-
laolonados com o desenvolvi-
mento do Estado. Desde que
foi criada, em 1962, a empresa
tem dado todo o estímulo aos
investidores particulares, afim
de promover o crescimento da
indústria paranaense e conso-
lidar a agricultura, Já uma das
mais desenvolvidas do Pais.

INFRA-ESTRUTURA

Desde sua fundação, a Com-
panhia de Desenvolvimento

INGLÊS"IBEU
TURMAS EM INÍCIO

EM TODOS OS NÍVEIS
PELA MANHÃ, À TARDE E À NOITE

MATRÍCULAS ABERTAS

instituto bhasil-estados unidos

COPACABANA: Av. N.S. de Copacabana, 690-*..» and.
tel.: 57-1 .12 ? CENTRO: Rua México, 90 - 10.» and. -
tel.: 22-6013 a BOTAFOGO: Rua Vise. de Ouro Preto.
36-tel.: 26-1748? TIJUCA: Rua S. Francisco Xavier.98
tel.: 34-9860 a BANGU: Rua Francisco Real, 2.045 -
tel. 06-93*0282 D MEIER: Rua Herminia. 6-tel.:29-6119

/'v ___fl-_- \ A

nega
f interesse à

nova moeda
'*,'' Belo Horizonte (Sucursal) —'Os 

bancos mineiros não se in-
v teressaram em iniciar a troca

de seus depósitos de cruzeiros
y 

''antigos 
por cédulas carimbadas

com o valor do Cruzeiro Nô-
vo e apenas atenderam a con-
vocação da delegacia do Banco
Central para adquirir as novas'

_- notas de NCr$ 0,01, NCr$ 0,05
e NCrS 0,10 que estavam íal-
tando nesta capital para troco.;

Da .primeira remessa de NCr$
1,5 milhão (um e meio bilhão
de cruzeiros antigos) que che-

.garam ontem ,a esta Capital,
para serem entregues aos ban-
cos, só NCr$ 102 mil (cento e
dois milhões de cruzeiros anti.
gos) foram trocados.

Os funcionários do Departa-
tnento do Meio Circulante da
Delegacia do Banco Central em
Minas Gerais, encarregados de
trocar as cédulas antigas por
outras já carimbadas, Informa-
ram que "os bancos mineiros
jião estão interessados na troca
a não ser para conseguir as no-
tas de msnor valor, que sempre
faltaram nos caixas, porque es-
tavam com I sua emissão sus-
pensa desde os primeiros dias
de definição pelo lançamento
do cruzeiro nôvo ainda no ini-
cio do ano tjassado. As notas
de CrS 10 Ci$ 50, Cr$ 100, Cr$
500, Cr$ 1000 e Cr$ 5000 que,
depois de carimbadas passaram
a ter o valor respectivo, NCr$
0,01, NCr$ 0,05, NCrS 0,10,
NCr$ 0,50, NCr$ 1,00 e NCrS
5,03 foram as únicas colocadas
ã disposição, a partir de qntem
pelo Bor.co Central, porque as
de NCr$ 0,02 (vinte cruzeiros
antigos) e NCrS 0,20 (duzentos
cruzeiros antigos! não circulrt-
Tão e as de NCr$ 10,00 (dez
mil cruzeiros antigos) só serão
carimbadas no íinal do ano.

PALESTRA S03RE IMPOSTO DE
INDUSTRIALIZADOS

A Diretoria do Sindicato dos Contabilistas do Rio de Janeiro
convida os contabilistas e homens de empresa para assistirem à pales-
tra que o Dr. Walter Roberto Klein — Diretor do bepartamento de Ren-
das Internas do Ministério da Fazenda — proferirá, na sede deste Sin-
dicato —, à Rua Buenos Aires, 283 - 6.° andar, no dia 3 de março,
às 19,30 horas.

as.) Pindaro J. A. Machado Sobrinho
Presidente

4 i COMPANHIA NACIONAL
_PARA FAVORECER A ECONOMIA
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Pagamento a partir do dia 2
de março, mediante a «pre-
sentacão do documento de

identidade

SSDE SoCIAt
S. DA AlFANDEGA, 41 - ESQ. 0UITANDA

edifício suiacap . mo de janeiro-

BANCO CENTRAL DA
REPÚBLICA DO BRASIL

COMPUTADORES
ELETRÔNICOS

O BANCO CENTRAL DA REPUBLICA DO
BRASIL torna público que no dia 3 de março
próximo, às 14 horas, na Àv. Presidente Var-
gas, 84 — sala 805 — fará entrega aos repre-
cantantes devidamente credenciados, de firmas
jspecializadas no ramo, de carta-convite visan-
do a determinar suas necessidades imediatas
para implantação do CENTRO DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS. (P

GRUPO HALLES
LETRAS DE CÂMBIO

AÇÕES DE RENDA

FUNDO HALLES

SEGURANÇA EM
INVESTIMENTOS

CIA. DE CR.DITO E FINANCIAMENTO OO COMERCIO
Capital • -taier.a. : Ct$ 3.890.(94.861

HÀILES DE SAO PAULO S/A
Capital • ««errai. Cf$ 1.541.«70.357

HA 11 ES S/A • Inyeillminl»», Credita • Financiamento
Capital • Daie-vaa. Cr$ 1.173.879.564

tuaCen-e-vetOla-, 19 .lobtalef* ..tl... 92.11(9, 32-1338 • S2..J40

BOLSAS E MERCADOS

MOEDAS

DÓLAR
Compra 2,70
Venda  2,715

LIBRA

Compra 7,47
Venda  7,59
LIVRE

Abriu ontem, o mercado de
cfi-mblo livre, calmo e lnaltera-
do. O Banco do Brasil e os ban-
cos particulares compravam o
dólar a NCrí 2,70 e a libra a

NCrí 7,53273 o vendiam a NCr$
2,715 e a NCrí 7,58163 respecti-
vãmente. Fechou Inalterado.

MANUAL

O dólar-papel foi cotado na
abertura do mercado de c&m-
blo manual a NCrí 3,70 para
compra e a NCrí 2,715 para ven-
da; a libra a NCr» 7,47 e a NCrí
7,59. Fechou Inalterado.

O Banco do Brasil e os ban-
cos particulares operaram hn se-
gulntes taxas:

Moedas Compra Venda
Dólar 2,70 2,715
Dólar Can. .. 2,49345 2,51001
Libra 7,53273 7,58136
Franco Belga 0,054204 0,054701
Florim 0,74757 0,75308

Marco Alem. 0,67632 0,68445 Franco Franc. 0,533 0,54.
Lira  0,004318 0,004355 Escudo Port. 0,094 0,0455
Franco Suíço 0,62256 0,62738 Peseta Esp. 0,0445 0,0457
Coroa Dln. . 0,38996 0,39348 Lira Ital. .. 0,0045 0,004
Coroa Norueg. 0,37746 0,38091 Franc. Bulço 0,62 0,63
Franco Franc. 0,54545 0,54984 Peso Argent. 0,62 0,63
Coroa Sueco . 0,52218 0,52643 Peso Urug. 0,0087 0,0092
Xellm Aust. 0,104469 0,106428 Franco Belga 0,050 0,055
Escudo Port. .0,093960 0,095839 Bolívar 0,58 0,60
Peseta  0,045090 0,046698 Marco 0,67 0,69
Peso Argent. 0.008640 0,009502 Dólar Can. 2,40 2,52
Peso Urug: . 0,029970 0,038281 Coroa Sueca. 0,51 0,53
USS Oonvênio 2,70 2,715 Coroa Dln. 0,38 0,40
£ RPC  7.53273 7,58136 Coroa Norueg. 0,30 0,32
Ouro Fino Escudo chll. 0,35 0,41

GB 3 038 2436 3 0551182 Florim 0,730 0,75
Guaranis .... 0,018 0,02

TAXAS DO MANUAL Peso Bollv. 0,16 0,22
Peso Colomb. 0,10 0,16

Moedas Compra Venda Peso Mexlc. 0,21 0,22
Dólar  2,70 2,715 Xellm austr. 0,09 0,107
Libra  7,47 7,59 Sol peruano 0,09 0,19

BÔLSÁ DE VALORES
O total ds títulos vendidos 1 004 941,28; no pregfio da tar- negociou 2 .123 títulos no valor maram NCrí 741 200,00. O ludl-

ontem, no pregfto da manha, de, 342 860 rendendo NCr$  de NCrí 3 242,06. As Letras de ce BV a 94,1 acusou uma alt»
íoi de 791 572 rendendo NCi$ 194 880,80. O mercado de .rações Cilmbio vendidas em Bolsa so- de 2,4.

MÉDIA. S/N DOS TÍTULOS PARTICULARES DA BOLSA DO RIO DE JANEIRO

28-2-67
3600'

27-2-67
3547

21-2-67
3987

14-2-67
4388

Fevereiro de
3562

1966

(Elaborada pela Organização S. N. Ltda.)

FUNDOS MÚTUOS DE INVESTIMENTOS

Data
Valor
da Cota

NCr?
tllt. Dist.

Crç

Valor
do Fundo

Crí 000

FUNDO CRESCINCO 27-2 0,59
COND. DELTEC 27-2 0,25
FUNDO HALLES 24-2 0,49
FUNDO FEDERAL ... 27-2 1,09
FUNDO ATLÂNTICO 24-2 0,25
FUNDO VERA CRUZ 23-2 3,39

25,00 dez. 38 769 095
22,00 dez. 4 147 818
33.00 doz. 1 687 503
30,00 nov. 1 482 231
12,00 Jan. 1 001 227

140,00 dez. 611 207

Data
Valor

da Cota
NCrí

Ult. Dist.
Crí

Valor
do Fundo

Cr$ 000

FUNDO TAMOIO .... 37-2
FUNDO BRASIL 23-1
FUNDO SBS (Sabbá) 20-2
FUNDO NORTEC .... 26-1
FUNDO SUL BRASIL 30-1

48,00 dez.
2,50 dez.

0,93
0,24
0,13 9/10 1,00 dez.
0,61 20,00 maio
1,11 17,00 dez.

188 837
167 272
198 032

50 277
38 953

VENDAS REALIZADAS ONTEM NA BOLSA DE VALORES

Ac Ses Quant. Cot. AçOes Quant. Cot.

PREGÃO DA MANHA

B. DO BRASIL ... 3 400 4,45
IDEM  1 572 4,4C
IDEM  9 580 4,50

AÇOES DE CIAS.
DIVERSAS

A. VILARES, Pref. 10 700 1,65
IDEM  3 900 1,67
IDEM  2 800 1,68
IDEM  500 1,69

. IDEM  , 80O 1,70¦ IDEM  400 1,73
A. VILARES, Ord. 2 700 1,68
IDEM  400 J.69
IDEM  400 1,70

ARNO  4 100 0,70
IDEM  2 400 0,71
IDEM  3 800 0,72
IDEM  4 300 0,73
IDEM  5 600 0.74

B. DE ROUPAS .. 2 300 0,48
IDEM  2 200 0,49
IDEM  200 0,50

C. B. U.  1 100 0,46
IDEM  3 300 0,47

BRAHMA, Pref. .. 600 1,92
IDEM  9 300 1,98
IDEM  15 900 1,90
IDEM  13 500 2,00

BRAHMA, Ord. ... 7 600 1,02
IDEM  5 600 1,83
IDEM  500 1,94
IDEM  3 400 1,95

D. DE SANTOS .. 1 000 0,59
IDEM 133 100 0,60
IDEM  77 700 0,61
IDEM  29 000 0,62
IDEM  7 400 0,63

DONA ISABEL ... 6 900 0,65
F. BRASILEIRO .. 1 000 0,75

IDEM  400 0,76
IDEM  3 700 0,78
IDEM  1 000 0,79

AMÉR., FABRIL . 24 700 0,36
IDEM  17 900 0,37
IDEM  3 000 0,38
IDEM  1 500 0,39

SOUSA CRUZ .... 2 200 2,21
IDEM  2 100 2,22
IDEM  5 600 2,23

IDEM  8 100
N. AMÉR., Port. .. 1 000
N. AMÉR., Nom. . 852
B. MINEIRA 48 500

IDEM  32 900
IDEM  25 300
IDEM  31 400
IDEM  3 209

SID. NAO, Port. . 4 400
IDEM  700
IDEM  5 800
IDEM  2 000
IDEM  1 600
IDEM- ;... 1 000
IDEM  1 500

SID. NAC, Nom. . 1 254
IDEM  400
IDEM  500 '
IDEM  1 000

HIMB  1 000
IDEM  4 600
IDEM  1 000
IDEM  800
IDEM  200

KIBON  3 100
IDEM  5 900
IDEM  200

L. AMERICANAS -
C/ Dir  700
IDEM  2 500
IDEM  200

L. AMERICANAS -
cx-Dir  200
IDEM  5 200
IDEM  1690

B. ESTRELA, Preí. 1 700
MESBLA, Preí. ... 3 300

IDEM  6 400
IDEM  1 400

MESBLA, Ord  5 800
DDEM  14 700

M. SANTISTA .... 1 500
PETROBRÁS  38 1Í0

IDEM  1 300
IDEM  1 500
IDEM  5 000

SAMITRI  800
IDEM  700
IDEM  1 000

S. P. ALPARGATAS 16 200
IDEM  5 300
IDEM  2 700
IDEM  100

A Ç o e f Quant. Cot.

2,24
0,85
0,35
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
1,28
1,29
1,30
1,91
1,32
1,33
1,34
1,30
1,32
1,34
1,35
0,51
0,52
0,53
0,54
0,57
2,23
2,24
2,35

2,10
2,11
2,12

1,78
1,79
1,80
1,32
0,76'0,77

0,78
0,79
0,80
1,50
3,05
3,08
3,10
3,20
0,83
0,84
0,88
0,86
0,87
0,88
0,89

V. R. DOCE, Port. 6 700
IDEM 300
IDEM 2 100
IDEM 6 200
IDEM !..... 1 000

V. R. DOCE, Nom. 1 300
W. MARTINS  600

IDEM 4 300
TOEM 500
IDEM 5 500

WILLYS, Pref. ... 900
IDEM 800'

WILLYS, Ord 6 500
IDEM 400

DEBÊNTURES

PETROBRÁS 14
IDEM 1
IDEMÍ 7

B. FREITAS (com
156 dias) 800 0,89

LETRAS
HIPOTECÁRIAS

3,00
3,03
3,05
3,08
3,10
3,05
3,08
3,10
3,13
3,15
0,55
0,57
0,62
0,63

1,00
0,40
0,20

Ações Quant. Cot.

IDEM 33 293,00

B. E. G. 1 000 0,60

TÍTULOS
DA UNLIO

OBRIG. REAJÜST.

PORTADOR, 1 ano
IDEM 
IDEM 

PORTADOR, 2 anos
PORTADOR, 3 anos
PORTADOR, 5 anos

IDEM 
DOEM 

REAP. ECONOM.

500
200
100
200

60
175

2 730
50

26,00
26,10
26,20
23,00
21,80
21,20
21,30
21,50

1956 
RECUP. FINANC.

TÍTULOS
DOS ESTADOS

LEI 820, Plano A .
T1TS. PROGRES. .

IDEM 

1 034
1 065

0,58
0,62

0,70
291,00
292,00

PREGÃO DA TARDE

AÇÕES DE CIAS.
DIVERSAS

B. E. G., Ord. —
C/ Dir. 

B. E. G. — ex-Dlr.
BCO. CRÉD. REAL

MINAS GERAIS .
BCO. FRANCÊS H

ITALIANO, Nom.
DEOD. INDUST. .

IDEM 
IDEM 

BRAS. EN. EL. ...
IDEM ...........
IDEM 

PAUL. DE F. E LUZ
IDEM 
IDEM 

F. E LUZ DE MI-
NAS GERAIS ...
IDEM 

F. E LUZ DO PA-
RANA 

S. B. SABBA —
Pref., Nom. .... ¦

TRANSP. COMAL.
IMP., Nom

CASA JOSÉ SILVA
Ord., Port
IDEM 

DOMINIUM 
LOCADORA MAQ.

LOMA, Port
BRAFOR S. A. ...
CIMAF
ABATED. MODELO

BRASIL, Nom. .
M. FLUMINENSE .

IDEM 
ANT. PAULISTA ..

IDEM 
C. INDUST, Pref.
CIMENTO ARATU

IDEM 
IDEM 

DEBÊNTURES
SID. MANNESM. .

900
1 600

0,35
0,28

378 0,90

1 251
000

7 000
5 200

35 000
31 000
34 000

000
87 300
26 000

000
62 800

1 00C

100

000

400
700
400

18 200
800
500

31
5 000

500
000
200

2 100
100

1 200
100

VENDAS REALIZADAS ONTEM EM LETRAS DE CAMBIO

Empresa Praio Valor Empresa Praio Valor Empresa Praio Valor
(dias) Venal (dias) Venal (dias) Venal

COM CORREÇÃO MONETÁRIA: OREDIBHAS IPIRANGA

CIA. ATLÂNTICA 12% + 3%  180 , £0 900,00 16,5% + 1,5% .... 130 620 000,00
(CATLANDI) 14% +3,5%  210 800'00 NÔVO RIO

30% + 6%  540 2000,00 16% + *%  m-"° Üi
30%+ 6%  570 1000,00 18% 4-4.5%  270 900,00 24,167% + 5% .... 300 80 000,00

20%-f 5%  300 900,00
COFIBRAS S/A .._. 

+ „% - 330 S. B. SABBA

27f0+3%  312 800,00 24% + 6%  360 900,00 30% + 3%  240 11100,00

ii

0,60
0,35
0,37
0,38
0,16
0,17
0,18
0,21
0,22
0,23

0,17
0,13

0,20

1,10

1,00

1,37
1,39
1,00

1,00
1,15
1,30

1,00
0,88
0,89
1,43
1,44
0,45
1,83
1.84
1,85

100 0,55

BALSA DE NOVA IORQUE

Nova IccHiue (UPI-JB) — Média de Dow-Jónes na Bolsa de Nova Iorque:

AçOes

30 Industriais

Abert. Más. Min. Final Varia.

813,01 844,37 837,96 839,37 -f 2,73

Ações

65 AÇOES

Abert. MU. Min. Final Varia.

300,52 303,47 298,46 301,86 + 0,6»
' Vendes ms aíôes utilizadas no índice: Industriais 399 800; Ferrovias 79 000; Ccmccssionérias de Serviços Públicos 03 300;

Total 772 100.

PREÇOS FINAIS:
Nova Ierque (UPI-JB) Preços finais na Bolsa de Valores de Nova Iorque onteín:

A J Ind ....
Allled Chcm
Allis Chal ..
Am Can ...
Amer Std ..
Amer Smel
Am T & T
Amer Tob .
Anaconda .
Armour . .
Atlan Ricli
Atlas Corp
Bendix . ..—

vBeth Stl  34-1
Can Pac  59-1
Case J I ...
Cerro
Che? & Oh
Chrysler . .
Coi Gas ...

39-7]8
24-3,4
47
19
Gl-l|4
58
33-5Í8
88-3|8
35-l|2
89-34
3

35-12
4
8
8
8
8

19-3
38-7
67-1
36-1
27-1

Con Ed
Cont Can 
Cont Stl 
Curtlss W 
Dc Pont 
East Air L ....
Eastman 
Electron Spo ..
Ford 
Gen Ele 
Gen Foods ...
Gen Motors . .
Gillette 
Olldden 
Goodyear . ...
Grace W R ....
IBM 
Int Harv 
Int NlcS 
Johns Manvllle

34-114
44-114
30-118
22

150-1|2
97-3)4
14-5"
26-1
45-5
86-1
70

Kennecott . ..
Kroger 
Lehman . ...
Lockheed . ..
Loo-J-S Thea ..
Loneatar Cem
Mobil Oll ....
Mont Wiuxl ..
Nat Cash R

37-3|*
24-118
32-318
60-l|8

3-7|8
77-7[8
44
22-318
89-114

Nat Dist  41-1(3
61

72-3
44-5
20-1
43-5
53

430
35-7)8

Nat Lead
N Y Centr
Otis EleV  43-ljl

8-34
R

Fac G El
Pan Am ...
Penn RR..
Phillips P .
Pub SEG
RCA

34-1(4
58
61
53-114
35-5;8
50-318

53-1J4 Rep Stl  44-518

MERCADORIAS

Rey Tob 
Sears 
Sinclair 
Southern R ...
Std O Cal ....
Std O Ind ...
Std O N J ....
Stand. Brands
Studebaker . .
Swift ,
Tech Mat ....
Texaco
Texas Gulf ...
Textron 
T_m__en
Un Carbide ...
Union Pnclfic
United Aircr .,
Utd Frult ....
Unltéd Gas ...

33-118 V S Steel ..... 42-l;í
49-7|8 U S Gypsum .. 63-7|8
67 U S Rubber ... 41-1(2
47-318 V S Smeltinj 56-112
59-7J8 Westg El 53-l|8
51 Alleen Ine .... -r
60-1 Arte La Gas ... 38-5,8
34-12 Brlt Am Oll .. 31-34S£l\l BrifPet  9
12-7 Creolé P 35,-1(2
75-3(8 Espey Mfg .... 15-1(8
l^j* Glant Yell .... 8rl!8
38-1(4 Home Oll A .. 20-1,4
52 Hua-_y Oll .... 12
^-'l2 Norf So Ry ... 41
¦£»* Seeman  6-7(8
60 Syntex 81-1(1

Çafí-RIo
O mercado de café disponível regulou ontem, estivei e toa.-

terado .com o tipo 7, s-ifra 1966/67, mantenao-ee no pieoo aa-tertor
de NCr* 4,00 por 10 quilos. NSo houve vendas e o rne-cado fechou
Inalterado. O IBC n&o forneceu o movimento estatístico.

Açúcar-Rlo
Funcionou ontem, o mtreado de açúcar, firme e com o preço

_nelte«-do. Entrados 4 570 _accs do Estado do Rio. Saldas 10 OOO.
Existência 31 410 «.acos.

Algodáo-RIo
Calmo e lna"-terado foi como esté-se ontem, o mercado de algo-

d&o em rama. Entradas 106 fardos de S&o Paulo e 56 de Minas no
total de 163 fardos. Saldas 200. Existência 2 104 tordes.

I
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Qubicdade de interpretação
ae lei é causa de queda de
cotação das ações em Minas

Belo Horizonte (Sucursal) — A confusão inicial pro-
vocr,da pela dubiedade de interpretação do decreto pre-
sidenciíil reduzindo de 10 por cento para 5 por cento a
parcela dedutivel do Imposto de Renda das pessoas júri-
dicas para a compra de ações, é a principal causa da que-
dw dos negócios e da cotação destes títulos na Bolsa de
"ilõres de Minas, na segunda-feira e ontem apontada
rielos corretores oficiais de fundos públicos desta Capital.

O movimento de ontem na Bolsa de Valores foi salvo

pclo volume impressionante de negócios com obrigações
reajustáveis, do Tesouro Nacional, quando for«am compra-
das 140 091 obrigações, no valor de NCr$» 3 310 410,30 
'Cr$ 3 310 410 300 antigos), sendo que dêste total as mais
íegociadas íoram as obrigações de cinco anos com corre-

ção monetária e juros de 10 por cento ao ano.

CONFUSÃO

Segundo o corretor Junrcz
Machado "a redução para 5%
da parte dedutivel do Imposto
de Renda das pessoas jurídicas
para aplicação-na compra de
ações, trouxe, de início, em
Belo Horizonte, um impacto
jjígativo, em decorrência de
noticias que circularam na Ca-

* pitai, na semana passada, se-
gundo as quais o Decreto 157
seria revisto. Entretanto, êste

impacto jã está reduzido, uma
vez que se verificou que a re-
dução é apenas para a.s pessoas
jurídicas"."Entretanto — disse — ainda
existe um ponto obscuro, pois
o Decreto 157 fala em ações
novas, para a aplicação do.s re-
cursos. A interpretação dêste
item somente será definitiva
após a regulamentação do De-
creto, que deverá sair dentro
de CO dias".

1 Baianos denunciam ameaça
- de grupo norte-americano

/ ha exploração de sal-gema
Industriais baianos revelam-se apreensivos diante do

oue consideram uma ameaça por parte do grupo norte-
americano Dow Chemical quanto ao direito de exploração
'(das ricas jazidas de sal-gema localizadas nos Municípios
da Jaguaripe e Vera Cruz".

Os empresários diretamente interessados no caso — a
Companhia Química do Recôncavo — dirigiram um memo-
rial ao Ministro das Minas e Energia, Sr. Mauro Thibau,
em defesa do seu direito de pesquisar e explorar as jazi-
das de sal-gema daquela região baiana.

OS FATOS

Depois de conhecidos no ano
passado os indícios de sal-ge-
ma na Bahia no curso de
prospecções realizadas pela
Petrobrás, um grupo de em-
presários baianos requerei! ao
Departamento de Produção
Mineral a autorização para
pesquisar sal-gema em 31
áreas nos Municípios de Ja-
guiiribe e Vera Cruz.

Interessada em dispor dessa
matéria-prima, indispensável
para a produção de soda cáus-
tica e cloro, e que de outro
modo teria de importar, a
Companhia Química do Re-
o.Ancavo associou-se àquele
.írupo, visando a obter, assim,
.fi direitos de exploração dos

Íeferidos 

depósitos de sal-ge-
ia. R e q u er e 11, assim, ao
1NMP o direito de pesquisa

em 72 áiras íiircunvlzinhas e
}mtiguas às 31 áreas objeto
de requerimento anterior. O
projeto técnico para a lavra e
exploração está sendo elabo-
rado pela Morton Salt Co.

Disseram os industriais que
íoram estes os primeiros re-
querimentos encaminhados ao
Departamento de Produção

Mineral com relação ao sal-
gema baiano.

Acrescentaram que seis me-
ses depois — "tempo suficien-
te para que já tivesse sido
concedida a autorização re-
querida pelo grupo baiano" —
a Mineração Química do Nor-
deste, empresa sediada em
Recife e associada à Dow
Chemical N. Y., deu entrada
no . DNPM a requerimento
pleiteando' o direito de pesqui-
sa de sal-gema em 35 áreas
nos mesmos municípios — Ja-
guaríbe e. Vera Cruz".

— Acontece, porém, que es-
sas 35 áreas sobrepõem, cn-
cobrem e ultrapassam as 31
áreas antes requeridas pelos
empresários da Bahia. O pe-
dido que interessa à Dow Che-
mical data de 19 de janeiro
dêste ano.

A apreensão existente entre¦. os industriais baianos decorre
do fato do que, embora seja
indiscutível a sua prioridade,
a empresa associada à Dow
Chemical "vem agindo como
se nada obstasse a implanta-
ção do seu empreendimento,
que já é amplamente anun-
ciado na, imprensa de Salva-
dor".

Missão Econômica do Pará
percorre o País mostrando
vantagens para inversões

Brasília (Sucursal) — Transitou ontem por Brasília —
vinda de Belém, a caminho de Porto Alegre, por estradas
de rodagem — a I Missão Econômica do Pará, chefiada
pelo Governador Alacid Nunes e integrada por técnicos' e
empresários, que percorre o Sul divulgando as possibili-
riadej oferecidas pelo Estado aos investimentos econômi-
iços, t^om isenção do Imposto de Renda até 1982, confor-¦"'.ie a, Lei número 5 174.

fi missão, em um ônibus, saiu de Belém sábado à noi-
te, coegou a Brasília no início da madrugada de ontem,
partindo pela manhã para Belo Horizonte, onde tinham

, compromisso nos canais de televisão, à noite, e cenfe-
rêr^ias com investidores mineiros, hoje, de onde irá a São

^'aulo (ficando dois dias), e a Porto Alegre, onde deverá
jestar no dia 10, passando pelas principais cidades do Pá-
iraná e de Santa Catarina.

fiPROBLEMA ECONÔMICO

O Governador Alacid Nunes
jdeclarou ontem ao JORNAL
,DO BRASIL, depois de afir-
tmar que a^ missão "está desti-
nada n. ingressar na história
do Pura", que ela está sendo

[realizada, no momento mais
propicio, (termina no próximo¦dia 31 o prazo para os invés-' 
tlmentos) com o apoio da

Confederação Nacional da In-
dústria, que está participando
dos entendimentos entre a
delegação e os grupos eco-
nómicos regionais.

Uma das maiores esperan-
ças da missão está cm São
Paulo, onde já tem encontro
marcado com membros das
federações estaduais da indús-
tria e da agricultura.

OVE diploma jornalistas
}\de seu Curso de Análises

' Econômicas Especializadas
A solenidade de entrega de diplomas do Curso de Anâ-

(•ises Econômicas para Jornalistas do Conselho Nacional
,,.e Economia será realizada no próximo dia 7, na última

.(.sessão solene desse órgão. Foram escolhidos como home-
{,-iageados especiais da turma de jornalistas o Conselheiro
! Haroldo Polland e Os Professores Manuel Orlando Ferreira
i p Mário Henrique Simonsen.

Pela primeira vez em sua história, o Conselho Nacional
| ae Economia promoveu o Curso de Análises Econômicas

, • para Jornalistas, por iniciativa de seu então Presidente,
. Conselheiro Haroldo Polland, e sob a coordenação do Pro-
I essor Manuel Orlando Ferreira.
'.JIPLOMANDOS

j Os jornalistas que obteráo,
I ^la freoüência c pelos traba-
.hos curriculares apresentados,

/ o certificado de habilitação do
Conselho Nacional de Eco-
nomia são os seguintes: do
JORNAL DO BRASIL, Augus-
to César de Carvalho, Carlos' Alberto Teixeira, José Frederi-
co Vpgcl Bahos, José Alberto1 Arruda Silveira, Artur Eduar-

1 do Valente Aimoré e Olavo
Crn-reia de Araújo Luz.

j D03 demais órgãos de im-
1 preuê-. ffa Guanabara: Rai-

.Tm£'.{, Ue Sousa Paiva. Umar
Gastão de Carvalho, Múcia

Vaiuer, Paulo Campos Batista,
Natalício Fragoso de Alencar,
Maurillo Cândido Ferreira,
finio Bacelar, Raimundo Bogéia
Nogueira da Cruz, Jc-sé Luis
da Casta Pereira, Evaldo Si-
mas Pereira, Jorge Wilson
França de Oliveira, Carlos Al-
berto Oliveira Santos, Carlos
Gentile de Carvalho Melo,
Mauro de Albuquerque Madei-
ra, Renato Ferreira Nunes,
Ivon de Araújo Luz, Rosa Cass,
Regina Schneider, Rui Carlos
Lisboa, Francisco Gomes Mu-
niz. Mário César Viana, Carlos
Alberto Vanderlei e Isabel Fon-
tenele Pií-üuga.

aiitamaría propõe capi
externo na América Latina
sem dominação estrangeira

O Presidente do Comitê Interamericano da Aliança
para o Progresso, diplomata Carlos Sanz de Santamaría,
propôs ontem em Caracas, Venezuela, a utilização de in-
vestimentas estrangeiros para melhorar a economia latino-
americana, "mas de modo a nos assegurar contra futuros
reclamos de dominação estrangeira ou de uma nova mo-
dalidade de imperialismo", negociando-se diretamente na
fonte.

O antigo Embaixador da Colômbia nos Estados Uni-
dos falou durante o encontro de todos os gerentes latino-
americanos da J. Walter Thompson, que se realiza na-
quela Cidade, explicando a necessidade de capital, kr.ow-
how e técnicas modernas estrangeiras, frisando que "nos
cumpre a tarefa de criar aproximadamente 2,4 milhões
de novos empregos por ano", além de elevar padrões de
saúde e de educação.

Inflação caiu em .66 porque
deficit da União diminuiu

FMI concede
«oi .5?

FUNDAMENTOS
•

— Os capitais e técnicas im-
portados se baseariam cm
acordos negociados no inicio
do processo de investimento,
desenvolvendo-se de modo a
não permitir o domínio das
economias nacionais ou regio-
nais, disse.

Observou o diplomata que
os estudos realizados pelo
CIAP mostram que .a maioria
dos negócios, dependendo de
sua complexidade, leva de 6 á
25' anos para alcançar üm
grau eficiente de operação."Mais e mais verificamos
que o setor privado não está
pedindo ajudas, mas fazendo
reivindicações, e está conside-
rando as metas sociais tão iro-
portantes quanto o sucesso de
seiis empreendimentos".

ENTROSAMENTO

Para o Presidente do CIAP
o desenvolvimento social e
econômico "deve encontrar pa-
ternidade tanto no governo co-
mo na área privada", citando
a educação, saúde, mercado de
trabalho e turismo como ponto
de união entre os dois setores.

Acha o Sr. Santamariá que
na América Latina a educação"precisa ser considerada mais
um investimento do que uma
carga para a economia". E ex-
plicou: "em últiiya análise, sò-
mente os cidadãos treinados
podem promover o desenvolvi-
mento".

SAÜDE

No* discurso proferido peran-
te os gerentes da Thompson e
empresárias venezuelanos, o
Presidente do CIAP deu énfa-

se também à participação do
setor privado no campo da
saúde, louvando a manutenção
de escolas dc medicina e de
hospitais.

Mos existem duas gran-
des áreas de problemas medi-
cos que poderiam ser atacados
cm conjunto: pelo Governo e
particulares. Uma dessas áreas
é a da subnutrição, especial-
mente a da deficiência de pro-
teínas. A outra compreende os
problemas de saúde provocados
pela Industrialização e urbáni-
zação, particularmente os pe-rigos de ar e água poluídos.

O diplomata preconizou um
aumento da produção de pro-
dutos alimentares bem dota-
dos de proteínas, como os ve-
getais e peixes, que poderiam
ser vendidos em grande quan-
tidade e a baixo custo.

TURISMO

Ao lembrar que somente o
México resultou no principal
beneficiário do turismo na
América Latina, em 196(5
(quando turistas norte-ameri-
canos deixaram cerca de US$
600 milhões, contra US$ 70 mi-
lhóes para todas os outros pní-
ses do Continente), o Sr. Car-
los Santamaría sugeriu que
também nesse caso o setor pri-
vado e os Governos deveriam
trabalhar juntos "para desen-
volver o turismo ao máximo,
pois êle pode tornar-se um
aliado do progresso social e
econômico, bem como uma íôr-
ça de enriquecimento cutural".

Os nossos países, frisou,
possuem recursos naturais ri-
quíssimos para a exploração do
turismo, sejam históricas, cul-
turais, artísticos, geográficos e
climáticos.

Empresários lutam contra a
pretensão de Secretários
de Estado em aumentar ICM

O Presidente da Confederação das Associações Comer-
ciais do Brasil, Sr. Antônio Carlos Osório, tachou ontem
de "absurda a pretensão de alguns Secretários de Fazen-
da de aumentar em 30 por cento a alíquota do Imposto
sôbre Circulação de Mercadorias, que seria elevado de 15
para 19,4 por cento, assinalando que as classes produtoras
estão unidas contra o aumento desse tributo.

Afirmou que os empresários da Guanabara iriam hoje
ao Secretário de Finanças, Sr. Márcio Alves, pedir a êle
que vete a proposição desse aumento, a ser submetida â
apreciação dos demais Secretários, na reunião do próximo
dia 9, em Curitiba, e que defenda também uma redução
na alíquota do ICM, e não um aumento.

pois se tal ocorrer haverá um
substancial aumento no custo
de vida, a .ss registrar jmedia-
tamente, após a entrada cm
vigor da nova alíquota". Fri-
sou que as Estados não pos-
suem dados que comprovem
queda na arrecadação, finali-
zando que o empresariado mi-
neiro não suportará os ônus
advindos de unia nova elevação
do Imposto sôbre Circulação de
Mercadorias.

H.

PROTESTO MINEIRO

Para trazer o protesto das
classes empresariais mineiras,
chegou ontem ao Rio o Pre-
sidente da Associação Comer-
ciai de Minas, Sr. Avelino Me-
neses, informando que o Se-
cretário de Finanças de seu
Estado distribuiu nota à im-
prensa na qual declara não ter
feito qualquer manifestação
contra ou a íavor da medida.
Acrescentou o Sr. Avelino Me-
neses que o Governador Israel
Pinheiro declarou-lhe ser, pes-
soalmente, contra a elevação
do imposto.

ELEVA CUSTO DE VIDA

¦ O Sr. Antônio Carlos Osório
assinalou que a manifestação
das classes produtoras contra a
elevação do ICM eqüivale "a
uma tomada de consciência
contra a elevação do custo da
vida, que sofrerá um impacto
brutal caso seja concretizada a
pretensão de alguns Secretários
de Estado".

Disse ainda que as autori-
dades devem estar alertas'para
o próximo aumento dos com-
bustlveis, que, além da majora-
ção de 23% determinada pelo
dispositivo constitucional que
prevê a correção cambial, so-
irará a incidência do Imposto
sóbre Circulação de Mercado-
rias (15% atualmente), o que
acarretará um aumento da or-
dem de 48% sôbre o preço dos
combustíveis, onerando brutal-
mente o custo dos transpor-
tes.

CONTATOS

Informou o Sr. Antônio Car-
los Osório que Irá hoje ao en-
contro do ' Secretário Márcio
Alves acompanhado dos Srs.
Jorge Geyer, Mário Leão Lu-
dolf e outros presidentes de
entidades de classe. Lembrou,
ainda, que as emprêsa,s estáo
tendo sérias dificuldades para
pagar o ICM com a atual
alíquota, razão por que estão
pleiteando um adiamento do
prazo para o pagamento do
imposto vencido.

Denunciou o abuso por partede alguns municípios que estão
cobrando um Imposto de licen-
ça em substituição ao de Indús.
tria e Profissões, ressaltando
que tal medida "além de irra-
cional, está onerando tremen-
damente os comercian tes".
Acentuou que esta é mais unia
prova de que a Reforma Tri-
burária. cujo espirito era o de
racionalizar a cobrança dos
impostos, e.= á sendo distorcida
na sua apiK ao.

Por sua i :z, r Mder empre-
sarial mineiro acna que "a ho-
ra não é de aumento do ICM,

y-k..,.. M-^

LOJISTAS CONTRA

O Vice-Presidente do Clube
de Diretores Lojistas, Sr. Sil-
vio Cunha, informou ontem ao
JORNAL DO BRASIL que foi
fixada, em reunião realizada
ontem, posição contrária da
classe à pretensão de aumento
do ICM —Imposto sôbre Cir-
cuiação de Mercadorias, e que
uma comissão deverá procurar
o Secretário de Finanças para
transmitir esta posição.

Informou ainda o Sr. Silvio
Cunha que "o comércio já não
suporta maLs qualquer aumen-
to de imposto" e quanto à
mensagem do Presidente da
República sôbre a participação
dos empregados nos lucros das
empresas, disse que a classe
está em expectativa, para co-
nhecer o texto e depois fixar
urna posição.

ESVAZIAMENTO

Foi tratado ainda na reunião
do Clube dos Diretores Lojis-
tas o problema do esvaziamento
da Guanabara em conseqüên-
cia das últimas enchentes e os
problemas delas re s u 1 tantes
porque "o comércio foi séria-
mente atingido com a falta de
fregueses".

Esclareceu o Vice-Presidente
do Clube que, com a falta
de água, racionamento de luz
e falta de transportes, os mo-
radores do Estado têm pro-curado se afastar da cidade,
quanto têm possibilidade, c
mesmo os moradores em ou-
tros Estados não têm afluído
ao Rio, o que diminui em mui-
to o índice de vendas.

Quanto ao racionamento de
energia, disse ser pensamento
do Clube que as autoridades
deveriam ao invés dos cortes,
estabelecer um sistema de quo-
tas para os consumidores e
aqueles que ultrapassassem o
limite sofreriam entáo os cor-
tes estabelecidos. Disse que foi
atingido cm sua indústria e íêz
um protesto junto ã emprâsa
concessionária ontem, em no-
nie do Sindicato da Indústria
de Confe:ção ¦-. Roupas paraHomem d;' -, a# do qualé Presidf loique ia Aveni-
da Barão de Tefé falta luz des-
de domingo todo o dia.
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A pressão inflacionária do
deficit de caixa da União em
19G6 foi inferior a NCr$ 
43 000 000,00 (quarenta e três
bilhões de cruzeiros antigos),
segundo levantamento realiza-
do pela publicação Análise e.
Perspectiva Econômica, onde é
fixada a taxa de 5% para o
déficit em 1903 no' còmputo
geral do Produto Interno Bruto.

O estudo revela que as con-
tas ligadas ao comercio com o
exterior — que atuava como
elementos desinfraciònário, em
conseqüência do continuado
saldo negativo do balanço de
paramentas nos últimos anos
— atingiram posição de desta-
que em 1965 e em 1966 entre
as principais causas dos emis-
soes de papel-moeda.
EMISSÕES

• Em 1966 — diz o trabalho —
as emissões subiram á cifra li-
quida de NCrS 667 000 000,00
(seiscentos c sessenta e sete
bilhões de cruzeiros antigos),
mas esse resultado, comparado
com o dos últimos cinco anos,
revela uma -posição sensível-
mente favorável, refletindo, em
termos relativos, expansão da
ordem de 31%, contra 46,6%
em 1965; 66,9% em 1964: 74,7%
em 1963; 62.1% em 19G2 e
52,3% em 1961.

— Até 1964 — continua — o
grande responsável pelas emis-
soes de papel-moeda vinha
sendo o deficit de- caixa da
União, cuja participação no

Produto Interno Bruto chegou
a atingir 5,3% em 1963. Apesar
de reduzida essa proporção pa-
ra cerca de 3,7% no ano se-
guinte, nota-se que as opera-
ções financeiras do Tesouro
Nacional, nesse mesmo ano,
exerceram ainda pressão in-
flacionária bastante acentuada,
absorvendo recursos equivalen-
tes a NCr$ 750 000 000,00 (se-
tecentas e cinqüenta bilhões de
cruzeiros antigos.
REDUÇÃO

Entende a APEC que "a con-
ter de 1965, porém, verifica-se
que a execução orçamentária
Já não representou fator relê-
Vanite de aumento dos meios
de pagamento, seja pela redu-
ção do desequilíbrio dns con-
tas federais, como pelo seu
crescente financiamento por via
não inflacionária. Assim é que,
em 1965. a despeito de um dc-
ficit de aproximadamente NCr$
588 000 000,00 (quinhentos e oi-
tenta c oito bilhões de cruzei-
ros antigos), o resultado liqul-
do das operações do Tesouro
correspondeu ã oressão de ape-
nas NCrS 265 000 000,00 (duzen-
tos e sessenta e cinco bilhões
de cruzeiros antigos) sôbre o
saldo do papel-moeda em cir-
cuiação, sendo que, cm 1966,
tal pressão não chegou a. atin-
gir NCrS 43 000 000,00 (quaren-
ta e três bilhões de cruzeiros
tmtlgos).

— Em sentido contrário —
frisa o estudo — as contas li-

gádas co comércio com o ex-
terior — que vinha atuando
como fator deslnflacionárlo, em
conseqüência do persistente sal-
do negativo do balanço de pa-
gamentos nos últimos anos —
Assumiram, em 1965 e 1966, po-sição de destaque entre as c«u-
Sas das emissões do papel-moe-
da. Em 1965, o resultado líquido
de tais operações exisiu re-
cursos no montante dc NCrS
1135 000,00 (um bilhão, cento
e trinta e cinco milhões de cru-
eeiros antigos;.

Considerada a posição rela-
tiva ao Funcio de Reserva de
Defesa do Caíé, que apresen-
tou saldo negativo de NCrS ..
46 000 000,00 (quarenta e seis
bilhões dc cruzeiros antigos),
Já no último exercício, os efei-
tos infiaclonários do setor cam-
bial, embora expressivos, fo-
ram menos intensos que os da
1965 (pressão liquida de NCr$
725 000 000,00 (setecentos e vin-
te e cinco bilhões de cruzei-
ros antigos), sendo que as ope-
rações ligadas ao café, ao con-
trário do que ocorreu no ano
anterior, contribuíram com re-
cursos líquidos de NCrS ....
167 000 000,00 (cento e sessen-
ta e sete bilhões de cruzeiros
antigos).

Segundo o levantamento, as
emissões de papel-moeda e os
setores responsáveis tiveram o
seguinte procedimento, conside-
rando-se as variações em mi- ¦
lhões tíe cruzeiros novos ou em
bilhões de cruzeiros antigos:

ao Brasil
O Banco Central Informou

ontem que a Diretoria do
Fundo Monetário Interna-
cional — FMI — aprovou
um crédito stand-by ao Bra-
sil no valor .de USS 30 mi-
lhões peio prazo de um ano.

O financiamento é desti-
nado a apoiar durante o
ano de 1967 as medidas apli-
cadas pelas autoridades bra-
sileiras. desde 1964, visando
a permitir o desenvolvimen-
to econômico do País coni
relativa estabilidade mone-
tária. .'.-

CONTAS 1<JG1 19G5 19GG
Tesouro Nacional (líquido) a. 743,4. j. 264 + 42 8
Autarquias e outras Entidades Públicas (depósitos menos em-
préStimóS) -219,3 131,6 -313,5

Setor Privado +252,0 60,4 4-774,1

Empréstimos +543,5 304,2 + 899,2Depósitos... -291,5 243,8 -125,1Bancos Comerciais -233,9 758,4 +146/2
Empréstimos + 115,9 3I7 + 118 0Depósitos -349,8 791,1 +264,2

Setor Cambial (inclui variação líquida do Fundo de Reserva deDefesa do Caíé e tfutros ligados ao controle de câmbio) — 9,1 + 1 135,0 j 7245

Compra e venda de produtos de Importaçáo e exportação + 79,4 99,7 _ 8,9

Outras Contas _. 50>0 7 ^~5 _ 4053

Papel-moeda em circulação +566,0 + 685,2 +667,8

Locatários alarmados com a
alta de 65$°/o nos aluguéis

Belo Horizonte (Sucursal)
— A noticia do aumento de
65,8% nos aluguéis repercutiu
intensamente junto aos loca-
tários de Belo Horizonte, cujo
advogado mais solicitado, Sr.
Osmar Barbosa, informou que,"além de estar sob o arbítrio
exclusivo do locador, os loca-
tários estão diante de uma
opção extremada de pagar o
aluguel que será fixado peloórgão governamental, ou de-
socupar o imóvel em 30 dias".

O Presidente do Sindicato
dos Proprietários de Imóveis
de Minas Gerais, Sr. Válter
Coscareli, disse que "o aumen-
to é uma decorrência natural
dos novos índices do salário
minimo" acrescentando que o
aluguel deve acompanhar to-
dos os outros aumentos, de na-
da valendo ao Governo man-

ter uma política habitacional
com índices de aluguéis fictl-
cios".

INDEFESOS

O advogado Osmar Barbosa
acredita que, em grande par-
te, a política governamental
foi adotada em razão da dis-
persão de esforços e dos ape-
los dos inquilinos que, embo-
ra sejam maioria esmagadora,
não conseguiram formar uma
írente única para fazer valer
o seu ponto-de-vista. Por ou-
tro lado, o Governo — mais
atento às recomendações téc-
nicas do que aos problemas so-
ciais — até agora não teve ou-
vidos para a ansiedade per-
manente em que vivem os
mais humildes, cujos rendi-

mentos totais não somam su-
ficientemente para pagar o
aluguel pleiteado pelos pro-
prietários.

O problema é real e terá queser enfrentado com realidade
pelo futuro Governo sob pena
de tornar-se uma crise social
de difícil solução — disse o
Sr. Osmar Barbosa. Hoje em
Belo Horizonte, por exemplo,
não se consegue alugar um
barracão nos bairros ou uma
kitchenetc 110 centro da cidade
por menos de NCrS 150,00 (150
mil cruzeiros antigos) não obs-
tante o salário mínimo ter si-
do fixado em NCr$ 101,00 (cen-
to e um mil cruzeiros antigos).
Como viver então? — É a per-
gunta que o Governo do Pre-
sidente Costa e Silva terá que
responder com urgência, con-
cluiu êle.

Terminou o
leilão para
importações

A Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro realizou ontem o
último leilão de promessa cie
licenças para importação,
tendo em vista o decreto do '
Presidente da República queextinguiu a categoria espe-
ciai para compras no ex-
terior.

No leilão de ontem foram
oferecidos e licitados USS

. 33 500, e oferecidos dólares-
convênio no montante de
31400, que não tiveram liei-
tantes. O movimento repre-
sentou um total de NCrS
10 050,00 (dez milhões e cin-
qüenta mil cruzeiros anti-
gos), e as promessas de im-
portação negociadas terão
validade de 30 dias.

Fuji Bank
adota rede
eletrônica

As tra. .íções diárias do Fuji
Bank, que atingem a cerca de
183 mil, tornaram necessárias
a instalação de um sistema da
processamento por meio de co-
municações, através de uma
rede de processamento em
Keal-Time, com três sistemas
Univac-418.

&ses sistemas processam tô-
das as operações, com grande
redução dos custos operacio-
nais e prestando aos seus 4 mi-
lhões de clientes um serviço
rápido e eficiente, permitindo
o pagamento de qualquer che-
que, sóbre qualquer praça do .
Japão, em apenas 17 segundos.

O Fuji Bank é o maior ban-
co do Oriente e o 14.° dc nuA-C...
do, mantendo mais de 200 agên-
cias no Japão.

ancos vêem
compensação
e o 1 orário

O Sindicato dos Bancos do
Estado da Guanabara exami-
nará hoje os aspectos técnicos
da compensação de cheques
diária e o horário único da
rede bancária do País. fi-ir.\

A reunião, que será realiz:'*i ¦-"
dn. na sede do Sindicato, às
16h30m, contará com um gran- _/, 1
tíe número de banqueiros da jGuanabara e terá a participa- I
ção de técnicos do Banco Cen- \
trai. 1

— Uma completa organização bancária —'

Com referência aos "depósitos 
populares" de quetrata o item I, da Circular 77, de 23/2/67, do

Banco Central da República do Brasil, o Banco
Boavista S.A.

ESCLARECE:
- Poderá o depoiitante manter uma conta"peisoal" • outra "conjunta" •m CADA

UM DOS DIVERSOS BANCOS de tua pre-
ferência;

- É-lhe vedado, contudo, mantê-la* em
mait de uma dependência de um mesmo
banco, na metma praça;

3-A medida nfio te aplica aot demai* tipo*
de conta* • depótito* bancários, inciuti-
ve "prazo-fixo"

BfUSCO BãVISTS S.fl.
— O plentln glnclai metropolitana! -

BANCO BAHIANO DA PRODUÇÃO S.A.
- Incentivando negócios desde 1913 -

RUA DEBRET N.° 1
Rio — Salvador — Sao Paulo

MINISTÉRIO DA MARINHA
DE TRANSPORTES DA MARINHA

ME. CUSTODIO DE MELLO
COLETA DE PREÇOS N.° 01/1967

EDITAL DE CHAMADA
Comunica-se aos interessados que o Navio-Escola CUSTODIO DE MELLO

fará realizar no dia 13 de março de 1967, às 13,30 horas, COLETA DE
PREÇOS para aquisição de artigos de alimentação nos seguintes porto*
estrangeiros: FUNCHAL - NÁPOLES - BARCELONA - LISBOA - HAM-
BURGO - LE HAVRE e NOVA YORK.

Os detalhes sôbre a referida COLETA bem como o competente EDITAL
que a regerá, poderão ser obtidos no Departamento de Intendéncia do
navio, que se acha atracado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro,
Ilha das Cobras, neste Estado.

Bordo do NE CUSTODIO DE MELLO, na Guanabara em 1.» de março
de 1967.

ATTILIO MAROTT1 FILHO
Capitão-de-Corveta IM

Chefe do Departamento de Intendéncia

eTWi Hl xãs? .Ji^xi À&.J&m
MJSC* MACIOMAL DA HMBITAÇAO

Instituto Nacional de Previdência Social
SECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS

RECEBIMENTOS DE PROPOSTAS N.° 19/67
ALIENAÇÃO DE APARAS DE PAPEL

O Serviço de Material da Divisão de Serviços Auxiliares (Departamento
de Administração Geral), receberá propostas até o dia 3 d» março de
1967, às 14,30 horas, pira a, venda de 3.000 quilos de aparas de papel,
na Av. Almirante Barroso, 78 — 3." andar.

No referido local, na Seção de Cadastro * Concorrências, poderão
«er prestados maiores esclar. 'ft! >n;os.

Rio de Janeiro, 27 ae fevereiro de 1967

(a) LOURDES PUPO
Chefe do Serviço de Materiel (P

BANCO NACIONAL DA HABITAÇÃO

Concurso para Datilografo
Comunicamos aos interessados que a prova de MATE-

MÁTICA e PORTUGUÊS, do concurso para DATILOGRAFO,
será realizada no próximo domingo, dia 5 de março, às
8,30 horas, no Instituto de Educação, à Rua Mariz e Bar-
ros, n.° 275. "

Informamos, ainda, que a identificação dessa prova
será feita no dia 9 de março, às 19,00 horas no saguão do
Edifício Nòvo Mundo, à Av. Presidente Wilson, n.° 164.

Na sexta-feira, dia 10 de março, das 12,00 às 18,00
horas, na loja da Av. Beira Mar n.° 514 (Posto de Inseri-
ções), será concedida vista dessa prova aos candidatos nela
inabilitados e, nos dias 13 e 14, das 8,00 às 18,00 horas,
no mesmo local, será permitida aos candidatos habilitados,
revisão geral de todas as j.rovas do concurso.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 1967.

A COMISSÃO DE CONCURSOS
(P
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dLXdno pequeno induz pol1C1B. 1 a se deixar corromper
ITt

não vai jã
ã Euromi

a
(I

Montevidéu ,(UPI-JB)— Círculos ligados ao ex-
Presidente João Goulart
disseram ontem que êle
decidiu adiar, no mo-
mento, sua visita à Eu-
ropa.

Goulart está há um
mês e meio em Punta dei
Este com sua mulher,
Maria Teresa.

paranaense...
Curitiba (Correspondente) —

O, Comandante 'interino <Ja 5."
Região Militar, General Olavo
Viana''Moog, está disposto a .
processar o. matutino çuritiba-.
no Diário Ao Paraná (dos Diá-
rios Associados), que veiculou
notícias sobre os guerrilheiros
argentinos, "gerando um clima
de intrano.üilidade no Pais e no
exterior", segundo informaram
ontem-fontes do 'Quartél-Ge-

neral da 5.", RM.

AVISOS RELIGIOSOS

Berengere Lyra Barbosa (Viúva de Manuel
Gomes Barbosa), seus filhos Carlos Gomes
Barbosa, Bartira, Yara eZelia, genros, nora e
netos, è José Pereira Lyra e senhora, Theo-

philo de Andrsde Lyra e senhora e seus filhos, convi-
dam os parentes e amigos para os sepultamentos dos
seus queridos

ia
tragicamente desaparecidos a 19 de fevereiro, em La-
ranjeiras, e que serão realizados, hoje, 1.° de março,
às 10 horas, saindo os féretros da Capela Real Gran-
deza para o Cemitério de São João Batista.

Condenada no
exterior Lei

Imprensa
Panamá (Especial para o JB)

— O.Comitê Executivo da Ee- ¦
deração' Interamericana de Or-
ganizações de Jornalistas Pro-
íisslohais vai reunir-se no pró-
ximo dia 28, na Capital pana-
inenha, a fim de , 

"protestai
energicamente e de lutar peia
revogação das novas Leis de
Imprensa do Brasil e da Nica-
rágua". .., ¦' '¦'¦ 

,'-.' ¦

A convocação do encontro foi
feita' pelos. co-Presidentes da-
quela entidade, Srs. JaimeHu-

; merez, da Bolívia, e Charles A.
Perlik Jr., para os. quais ài
duas leis leis são "déformaçõe.1
bárbaras de uma instituiçãa
intrínseca das. sociedades de-
mocráticas".

QUEM VAI

Deverão comparecer t. reunião
do fim dêste mês, além dos
dois dirigentes, os Srs. Luís
Montanez Jr. (Porto Rico) Jo-
sé A. Cajar Escala (Panamá),
Ro'bsrt D. Nordin (Canadá),
Leocádio .de Morais (Brasil),
Kicholas Pentcheff e Daniel
A. McLaughim (Estados Uni-
dos), Alberto Sctotirbu (Ar-
gentina), Holger Büchell
(Equador), Vicente Machado
Valle (Honduras), Agustín
Fuentes (Nicarágua) e Ken-
neth Hill (Trinidad).

O baixo Índice salarial da
Polícia brasileira torna seus
funcionários altamente vulnc-,
rávels às iniclativos de subôr-
,nb de criminosos e contraven-
tores, e é apontada como uma
das principais cansas da cor-
rupção' policial,'

Contribui também para o íe-
nômeno o desnível entre os sa-
lários na Polícia,, onde alguns
comissários pertencentes aos
quadros da Guanabara ga-
nham menos que.-detetives do
mesmo Estado, é amparados
por vencimentos- de duas fon-
tes — a estadual e a federal.

O QUE SE RECEBE

fi apontada corpo «ma das
causas para a disparidade a
possibilidade de opção' entre a
Policia Federal e a Estadual,
criada durante o Governo João
Goulart.

O mesmo desnível ocorre no
seio da Força Policial, onde al-
guns passaram a agentes, sem
nível universitário, e recebem
tanto ou mais, quando cm car-
gos de comissão, do que os co-
tnissáries da Guanabara.

Pelo Governo federal — em-
bora tenham ficado na Gua-
nabara — os delegados rece-
bem cêrca de NCr$ 545,50 (545
mil e quinhentos cruzeiros an-
tigos). Pelo Estado, da Gua-
nabara, tèm mais NCrS 1000,00
(um milhão de cruzeiros anti-
gos).
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(Viúva Jornalista Paulo Maranhão)
(FAIECIMENTO)

j^'[ Dr. Clóvis Maranhão, senhora e filhas, João
WmM Maranhão, senhora, filhos e netos, Dr. Pau-

H lo Maranhão Filho, Sulamita, Helga e Olga
Maranhão, Sylvia Maranhão Cruickshank e

esp':so, Dr. Paulo Antônio Maranhão Santos e senhora
é Leonardo Maranhão Santos, cumprem o doloroso de-
ver de comunicar o falecimento de sua querida mãe,
sogra e avó e convidam os parentes e amigos para o
sepultamento hoje, dia 1, às 9,00 horas, saindo o fé-
rc-íro da Capela Real Grandeza (Sala 2), para o Cerni-
tério ds São João Batista.

cies

Cá NTI DE ALBUQUERQUE
(FALECIMENTO)

;,\
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Sua família, cumpre o doloroso dever de co-
municar o seu falecimento ocorrido ontem
dia 28-2-67, às 13,30 hs. O corpo encontra-

se na Capela da Confraria de N. S. Conceição. O se-
pulíeinento será realizado às 11 hs.

A descnliista de modas do
JORNAL DO BRASIL e ar-
quiteta Diana Elisabete Ma-
galhães, que faleceu na madru-
gada de segunda-feira em sua
residência, foi sepultada ontem
pela manhã no cemitério de
São João Batista.

Diana morreu sem saber que
sou sonho — de fazer um cur-
so de pós-graduação no exterior
— ia tornar-se realidade, pois
na sexta-feira passada o ar-
quiteto Flávio Silveira tinha-
lhe conseguido uma bólsa-de-
estudos.

Os companheiros de Diana
do JB e seus colegas arquite-
tos prestaram-lhe a última lio-
menagem junto ao seu túmu-
lo, colocando muitas flores, és*-
pecialmente margaridas, a flor
cie que mais gostava.

Â Santa Marta
Agradeço a graça alcançada.

VERA

Ao Menino
Jesus de Fraga
Agradeço a graça obtida.

KORACIL

(MISSA DE 7.° DIA)
Esposa, filha, genro e neta convidam os demais pa-
rentes e amigos para assistirem à missa que, por
sua boníssima alrna, será celebrada amanhã, quin-
ta-feira, dia 2, às 12 horas, na Igreja Nossa Se-

nhora da Conceição e Boa Morte, à Rua do Rosário, esquina
de Av. Rio Branco. Antecipadamente agradecem. (P
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Â São Judas
Tadeu

Agradeço a graça alcançada —

HORÁCIO

(MISSA DE 7.° DIA)

Sua família convida parentes e amigos
para a missa de 7.° dia, amanhã, quin-
ta-feira, às 11 horas, no altar lateral da

Igreja Nossa Senhora do Carmo (Rua 1.° de
Março). Antecipadamente agradecem.

REUBEN.COX
(MISSA DE 7.° DIA)

Seus colegas de turma, Benjamin Sodré,
M0. Ayres da Fonseca Costa, João Cordeiro da> ES Graça, Octávio Werneck Machado e Luiz
Mendonça, convidam parentes e colegas para a
missa de 7.° dia que mandam celebrar pela alma do
seu boníssimo amigo Harold, na Igreja de Nossa
Senliora do Carmo (Rua 1.° de Março), 5.a-feira,
dia 2, às 11 horas. Antecipadamente agradecem o

iá cotnparecimento.

"Assalto ao Coração
de Jesus"

Ó Divino Coração de Jesus, a
quem tudo ó possível menos o
"deixar de compadecer-se de nos-
sas misérias", tende compaixão de
nós, pobre: pecadores, e concedei*
nos a graça que pedimos (...) pela
intercessõo do Imaculado c Aflito
Coração de Vossa Mãe Santíssima,
que é também nossa Mãe, e a quem
não podeis recusar coisa alguma.
Três vezes — Nossa Senhora do Sa-
grado Coração de Jesus, esperança
dos desesperados, rogai por nós.
Reza-se 9 vezes por dia, até com-
plelar 9 dias.

MARIA LUIZA

:£'#

(Mamão)
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(FALECIMENTOS)
As Fán&ias de JURGEN e NORMA, çomu-!
nicem os seus falecimentos o convidam para
os seus sepultamentos hoje, dia %, devendo!

y$. f^fetros chegj
fôSeri às 17 íu

IMÉS--

em ao Cemitério de São Francisco

Novena Poderosa
ao Menino Jesus

de Praga
Oli! Jesus que dissestes: Pe-

ça e receberá, procura e aclia-
ré, bata e a porta se abrirá.
Por intermédio de Maria, Vossa
Sagrada Mãe. Eu bato, pro-
curo e vos rogo que minha
prece seja atendida (menciona-
se o pedido). Ohl Jesus que
dissestes: Tudo que pedires ao
Bai em meu nome éle aten-
deri, por Intermédio de Maria,
Vossa Sagrada Mãe, eu humil-
demente rogo «o Vosso Pai em
Vosso nome que minha oração
seja ouvida. (Menciona-se o pe-
dido). Oh! Jesus que dissestes:
O céu e a terra passarão, mas
a mínha palavra não passará.
Por intermédio de Maria, Vos-
sa Saqrada Mãe, eu confio que
minha oração seia ouvida. (Men-
ciona-se o pedido).

Rezar 3 Ave-Marias e 1 Salve
Rainha. Em casos uraentes essa

ras (9 íiorai). Mandadí p.i-licsf
por srsea elcw.çad*.

fíAUClSCA DOS SAÍÍTOS

Os detetives que pertenciam
ao antigo DFSP c não optaram
recebem tío Governo federal
NCr$ 273,00 (273 mü cruzeiros
antigos), no nível 15; NCrS
233,00 (233 mll cruzeiros anti-
gos), no nível 14; NCr§ 216,00
(815 mii cruzeiros antigos), no
nível 12; e NCrS 182,00 (132
mil cruzeiros antigos), no ní-
vel 10, q mais baixo.

Recebem salários mais ou
menos equivalentes do Govêr-
no., da Guanabara, de onde sa
conclui que alguns detetives
chegam a ganhai-, ecn alguns
casos, cêrca de NCr$ 500,00
(500 mil cruzeiros antigos).

Os'agentes da Força Policial
recebem ido Governo federal,
NCrS 161,70 (161 700 cruzei-
ros antigos), no nível 17; NCr$
171,60 (-171 600 cruzeiros anti-
Sos), no nível 18; NCrS 181,50
(181 500 cruzeiros antigos), no
nível 19.

Os 
'comissários, 

geralmente
classificados entre os níveis 21
e 22, ¦recebem; NCrS 456,50
(455 500 cruzeiros antigos), no
nivel 21; e NCrS 551,50 (551 500
cruzeiros antigos), no nível
22.. Os guardas ganham NCrS
151,80 (151 8CQ cruzeiros anti-
gos), no nível 16; e NCr$ 161,70
(161 700 cruzeiros antigos), no
nível 17.

Os escrivães recebem, pelo
Govêmo federal, NCr$ 151,80
(151 800 cinzeiros antigos), no
nivel 16; NCr$ 171,60 (171 600
cruzeiros antigos), no nível 18;
NCrS 198,00 (193 mll cruzeiros
antigos), no nível 20; c NCrS

q energia sem ligar para
a tabela do racionamento

231,00 (231 míl cruzeiros anti-
gos) no nível 21. .__ # • -_ ..,"-,

J^í^^oS^t. Rio Light esta desligando
ram incorporados após o pe- *-
riodo da opção, recebem sala-
rios equivalentes, mas sem dl-
reito à chamada dobradinha, o
que os deixa em posição bastan-
te inferior aos demais funcio-
nários, beneficiados pela Lel
San Tiago Dantas, c que ga-
nham assim em dobro.
DARIO RECONHECE

O General Dario Coelho
admitiu que existe de fato um
contra-senso entre venclmen-
tos dos servidores mais novos e
os dos mais velhos, na Secreta-
ria. Reconhece que os mais no-
vos são efetivamente nqüóles
com que o Estado conta para
renovar os quadros da Polícia.
Afirmou que, tão logo assumiu
a Pasta e tomou conhecimento
dessas diferenças salariais —
"que só servem para destruir
vocações e criar clima de des-
contentamento" — procurou os
míics legais de saná-las.

— Mas isso — acrescenta —
independe de minha vontade,
porque cs aumentos estão agora
a cargo da Secretaria de Admi-
Distração, e, quando vêm, com-
preendem todes os servidores
do Estado, indistintamente.
Aisim, o que se podia fazer íoi
feito: enviei ao Secretário de
Administração um estudo, no
qual peço para os funcionários
novos da Secretaria um aumen-
to de 40%.

A Rio Light está cortando indiscriminadamente o íor-
necimento de energia elétrica nu Rio, e ontem houve áreas
da cidade que passaram mais de dez horas sem Juz e força,
em desrespeito total aos horários previstos na tabela posta
em vigor pela Coordenação do Racionamento.

Quem não atrasou ainda seu relógio em uma -1: ;ra,
trate de fazê-lo, pois o horário de verão terminou k ir, <
noite de ontem, depois de economizar para o 1-
segundo estimativa do Ministério das Minas e Energ..
NCr., 7 200 000,00 (sete bilhões e duzentos mühões de cru-
zeiros antigos), economia que, no Rio, Íoi posta a perdei
pelas chuvas.

Força muda mais 20 para agradar
O boletim diário da Força

Policial publicou ontem a
transferência de mais 20 guar-
dns PVGs para a Delegacia de
Costumes, dentro do rodízio
que vem sendo feito pela Su-
perintendência da Polícia Ju-
diciária e que tem, na opinião
de alguns policiais, "a inten-
çáo de agradnr gregos e troia-
nos".

Também são esperadas, em-
bora uma fonte do gabinete do
Secretário de Segurança, Ge-
neral Dario Coelho, tenha ga-
rantido que só haveria qual-
quer alteração após o dia 15
de março, novas mudanças de
delegados distritais, que seriam
publicadas no boletim de ama-
nhã da Secretaria de Segu-
rança.

As cassações das direitos po-
líticos de 21 policiais, na sua
maioria delegados, era um dos
assuntos mais comentados on-
tem entre funcionários da Se-
cretaria de Segurança, onde a
informação teria chegado --
segundo palavras de um dele-
gado — "através de canais ul-
tra-reservados".

Referlndo-so às cassações,
afirmou um delegado:

— Isso ó muito bem feito
para alguns imbecis que tei-
mavam em íalar sobre assun-
tos perigosos pelo telefone.

O mesmo policial explicava
que certos assuntos só deviam
ser discutidos em conversas
íntimas e muito reservada-
mente.

/
— Tudo isso está aconteceu-

do — acrescentou êle ainda —
porque muita gente se meteu
no assunto.
CAMPANHA ÚTIL

Devido à campanha iniciada
pelo JORNAL DO BRASIL,
que denunciou várias frentes
de corrupção da Polícia, o jó-
go do bicho e outras modali-
dades de contravenção sofre-
ram uma queda muito grande
em suas atividades. O jogo do
bicho, que é a contravenção
mais fácil de ser mantida, está
todo na rua, funcionando com
passadores de listas ambulan-
tes, razão por que é prevista, de
hoje até o dia 8, um déficit
geral nas escritas das delega-
cias especializadas e distritais,

SEM EXPLICAÇÃO

A Coordenação do Raciona-
mento — como ã Light — não
deu a mínima explicação sô-
bre ns irregularidades nos cor-
tes de energia, limitando-se a
afirmar que tudo depende cia
disponibilidade da carga exis-
tente nas usinas produtoras,
sobrecarregadas durante o dia
com o grande número de apa-
relhos de ar refrigerado liga-
dcs. Afirmou que, cem a nova
tabela, os cortes serão mais
disciplinados e obedecidos ri-
gbrosamente.

A nova tabela já sc encon-
tra pronta e deverá entrar em
vigor no princípio da próxima
semana, levando jã em conta
os efeitos do término do hora-
rio de veráo, que se fazem son-
tir num acréscimo de carga
das 17 às 22 horas.

Vários bairros vêm ressentiu-
do-se do»~cort,es desordenados
de energia elétrica, como os dc
Copacabana, Campo Grande,
Agua Santa e Tijuca, este na
parte abastecida pela rede da
Rua Mariz e Barros, que Já fi-
cou sem luz de 14 horas à
meia-noite. Campo Grande,
apesar de ser zona de 60 ci-
cios, ficou ontem sem energia
elétrica das 4 ás 5 horas, daa

7 às 12h30m e das 15h40m atí
o meio du noite, trazendo pre-
Juízos ao comércio e à indús-
tria no local.

COPACAEANA RECLAMA '

O 'Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Co
pacabana, Sr. Vilmar Barbosa
disse ontem ao JORNAL DO
BRASIL que o racionamento
de energia elétrica no bairro
já causou um prejuízo de 50
por cento ao comércio. Exigiu
uma solução para resolver o
problema, e que seja cumpri-
da, da mesma maneira- que
cumprimos os nossos deverei
pagando os impostos.

Disse que os cortes naqueí.
área são efetuados duas vezes
por dia, ã tarde e à noite, t
que já íoram encaminhadas
ao Coordenador do Raciona-
mento, Almirante Miguel Ma-
galdi, duas sugestões pura me-
lhorar aquela situação, não
sendo obtidn nenhuma respos-
ta. Uma delas pedia que íòi-se
estabelecida uma cota para ca-
da casa e aquele que não a
respeitasse feria a sua enertia
elétrica cortada, conformo
ocorreu "ai 

quatro anos, "çuri
resultados satisfatórios".

•os mais populares

Graça aponta fraqueza.em Saini
sumiram ao
¦produção

-a
un

O ex-Chefe de Gabinete da
Secretaria de Segurança, Ge-
neral Jaime Ribeiro da Gra-
ça, que denunciou ao JORNAL
DO BRASIL como corrupto o
Deputado Siiml Jorge, disse
ontem "que processar-me cri-
minalmente e invocar a hon-
ra da Assembléia Legislativa
demonstra a fragilidade da
defesa daquele parlamentar e
a pobreza dos seus argumen-
tos".

O Coronel Gérson de Pina
afirmou que a impunidade do
Sr. Sami Jorge, "que há mui-
tos anos se vem envolvendo
cem casos de corrupção, é
uma das fraquezas da Revo-
lução, pois até no IPM do
Partido Comunista aquela
deputado está implicado. A
verdade ê que a Guanabara,
sob todos os aspectos, está des-
graçads".

PODE PROCESSAR

Disse o General Jaime Ri-
beiro da Graça que "o Depu-
tado Sami Jorge procura tra-
zer a digna Assembléia Legís-
lativa para a sua defesa. Es-
que:e, porém, que em outras
épocas já ouviu de outros
deputaíos, dentro dessa mes-
ma Assembléia, à qual pede
socorro, acusações muito íor-
tes".

Ê aconselhável, portanto,
—• acrescentou — não pedir o
Sr. Sami Jorge um socorro tão
prematuro à Assembléia. Não
há necessidade. Sua atitudí
comprometerá ainda mai* a
sua posição. Seria muito in-
teressante, isso sim, dar res-

.posta àquelas incômodas per-
cuntas que fiz pelo JORNAL
DO BRASIL.

Mais uma vez — prosse-
guiu — a verdade ficou enco-
berta. Ninguém responde na-
da. Se ficassem calados, ainda
seria atitude admissível. Mas
procuram ameaçar-me com
todos os meias ao seu alcance,
e teo é imperdoável.

—- Aliás, penso que não dei
muitas informações assim para
ser processado — disse ainda.
Se o Sr. Sami Jorge quiser,
poderei trazer ffi publico mais
informes para instruir melhor
o processo contra mim. Por
exemplo, "o conselho" (termo
usado pelo deputado, num dos
seus pedidos), feito a 30 de ju-
lho de 196B ao atual Secreta-
rio. Se o Sr. Sami Jorge pre-
tendeu assustar-me, devo dizer
que não me assusto com tão
pouco. Não me assusto, nem te-
nho medo.

— Não precisava o Sr. Sami
Jorge encomendar do ilustre
Presidente da Assembléia a
cópia da sindicância. Eu mes-

mo a teria dado. Para facilitai
a Secretaria de Segurança no
trabalho de busca do documen-
to, vou colaborar, esclare-
cendo que tem a data de 13/7/
«6. Esclarsço também ao Sr,
Sami Jorge que a sindicância
íoi realizada por um General
do Exército, que, como é ló-
gico, agiu livre de qualquer
constrangimento, como seria de
esperar.

Devo dizer — continuou
— quo não tenciono perder,
mais tempo com o Sr. Sami
Jorge, porque náo merece essa
perda do tampo. Não quero
mesmo ficar com notoriedade
negativa. Se o Sr. Sami Jor-
ge não têm meios concretos
para responder às oito per-
guntas que fiz pelo JORNAL
DO BRASIL, é aconselhável
que permaneça em silêncio.

Mas — finalizou — tam-
bém acho aconselhável que me
processe. Ssrá, muito bom e
oportuno, inclusive, porque na-
turalmente virá à luz o que 81
respeito do Sr; Sami Jorge há
em IPM. O encarregado do ln-
quérito, Coronel da ativa do
Exército, será tuna das teste-
munhas. Além disso, outros
registros de fatos que se acham
em poder de órgãos secretos
poderão aparecer e, assim, tu-
do ficará muito bem esclare-
cido.

Embora o Serviço de Relações Públicas da fábrica Sousa
Cruz informe que "a produção continua sendo a mesma e
a distribuição também", algumas marca3 de seus cigar-
ros sumiram do Centro da Cidade, onde os habituais con-
sumidores de Continental e Hollywood já desanimam com
s. necessidade de fumar cigarros mais fortes, única saída

para quem não gosta dos de filtro.

Entre estes, também está em falta o Minist er, mas,
no caso, para os que o consomem, a solução tem .sido
fumar Senador, LS ou Orléans, ou recorrer aos inúmeros
camelôs que se espalharam sobretudo pelas esquinas de
Ouvidor com Avenida, apregoando o cigarrette por "um

cruzeiro" (nôvo) ou até por NCr$ 1,20 (mil e duzentos
antigos), pois os exploradores não demoram a aparecer,
farejando de longe ciue a procura é maior que a ofertr

Deputado quer reformar Polícia
O Deputado estadual Paulo

de Carvalho iMDB) anunciou
ontem que seu primeiro pro-
jeto, a ser apresentado ime-
diatamente após a abertura do
período legislativo, será o que
propõe uma reforma completa
na Polícia carioca, "ineficiente
em sua atual estrutura, pois
não atende às necessidades de
uma população que cresce na
média de 120 mil nevos hab,i-
tantes por ano".

— Considero como sério o
problema da corrupção —
— acrescentou — mas o mais
grave é o do desaparelhamen-
to policial. Se procedermos a
uma reforma substancial, a
própria corrupção deixará do
existir, pois pretendemos que a
Polícia seja encarada como uma
profissão e não como fonte de
enriquecimento.
PLANO

Pelo trabalho do Sr. Paulo
Carvalho, em fase íinal de ela»

boração, deixariam de existir
diversas delegacias especializa-
das — inclusive a de Costumes
— e surgiria uma nova: a De-
legacia de Roubos de Auto-
móveis.

— O carro é o único bem
que o cidadão realmente não
pode guardar em casa, como
as jóias e. outros aparelhas —
diz o parlamentar. Mesmo os
que têm garagem são íreqüen-
temente obrigados a deixar
seus carros por algumas horas
estacionados perto tíe casa.
Logo, pelo valor do veículo e
pelo vulto dos roubos, entendo
que o caso deve ser entregue
a uma delegacia especializada.
PRETORIAS

Prevê ainda o projeto que,
com a extinção de várias dele-
gacias especializadas, ganhem
maior importância as distritais,
para cada uma das quais have-
rá uma Pretória Criminal, onde
um juiz, sempre de plantão, re-

!

(ÓTICO)
Carolina Ciribelli Guimarães, José Ciribelli
Guimarães, senhora e filhas e Joaquim Sa-
avedra e filha, cumprem o doloroso dever

de comunicar o falecimento de seu querido esposo,
pai, sogro e avô, JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES,
ocorrido ontem, dia 28 de fevereiro, em Leopoldina,
e convidam os demais parentes e amigos para o seu
sepultamento, hoje, dia 1 de março, às 11 horas,
saindo o féretro da Capela Real Grandeza para.o
Cemitério de São João Batista.

LUiZ CLAUDS0 SANTOS REIS
LUIZ AMPHIL0QUI0 SANTOS REIS

i u.
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solverá os pequenos casos (ba-
tidas de automóveis, vadiagem,
pequenos roubos, etc), alivian-
do o serviço no Tribunal de
Justiça.

— As Delegacias Distritais
ganharão maior responsabilida-
de — explica o deputado — a
íim de poder resolver todos os
problemas policiais em sua Ju-
risdição. Pretendo, ainda, se
aprovado o projeto, instituir o
selo policial, a ser cobrado nos
requerimentos que derem eu-
trada nas repartições policiais,
para dotar a Secretaria de Se-
gurança de recursos próprios,
visando seu reaparelhamento.

Entre as medidas previstas no
projeto está a compra de heli-
cópieros, "pois não se admite
que a Polícia combata contra-
ventores utilizando-se de vei-
culos velhos sujeitos a falhas
mecânicas, pela má conserva-
çáo, e obrigados a enfrentar di-
ficuldades de trânsito."

Pinheiro
coBieca se
escondendo

O Sr. Vítor Pinheiro,
que às 16 horas de hoje,
no Palácio Guanabara,
tomará posse no cargo
de Secretário de Serviços
Sociais, iniciou mal a sua
administração recusan-
do-se ontem a dar infor-
mações ao JORNAL DO
BRASIL, ao dizer que
não estava em seu gabi-
nete de trabalho, no De-

ração de Favelas, tendo
depois sido comprovado
que êle se enconíi .iva na-
quelg local.

FSRTA DOBROU

Mas apesar da exploração —¦
ou por causa dela mesma —
os camelôs têm sido os mais
beneficiados com a escassez dos
cigarros Sousa Cruz. Os que
vendiam 15 ou 20 pacotes (cur-
tftes, na linguagem dos contra-
bandistas) por dia, diziam on-
tem, de sorriso largo, que es-
tão vendendo até 40 por dia, o
que dá, aos mais honestos, que
cobram mil por carteira, uma
íéria bruta diária de NCrS ...
400,00 (quatrocentos mil cru-
zeirps antigos).

Em vários bares da Cidade,
os charuteiros notaram que
com a diminuição da venda de
cigarros subiu a de chicletes.
A explicação encontrada é a
de "que um substituí o outro,
pois quem masca chiclete —
dizem — não tem tanta vontà-
de ds fumar. Mas os camelôs
não querem saber da explica-
ção e, partindo apenas do pres-
supesto de que está subindo
também a venda de chicletes,
passaram a vender chicletes e
cigarros lado a lado. Os chi-
cletes — também americanos
— estão sendo vendidos a NCrS
0,50 (quinhentos cruzeiros an-
tigos). A aceitação tem sido
boa e os camelôs esperam em
breve lançar a tese segundo a
qual quanto mais o sujeito
masca chiclete mais fuma.

SO NO CENTRO

Mos o aumento nas vendas
de chicletes só pôde ser cons-
taíado nos bares e charutarias
do Centro da Cidade, gerai-
mente Ireqüentado por adul-
tos, que trabalham por perto,

Juraci volta
e é recebido
por M. Pinto

O Ministro das Relações Ex-
teriores do Brasil, Sr. Juraci
Magalhães, chegou ontem ao
Rio, ns 23h45m, retornando de
Buenos Aires, sendo recebido
no Galeão pelo futuro Minis-
tro das Relações Exteriores, Sr.
Magalhães Pinto, que ali fora
"para homenagear seu grande
amigo" pelo êxito alcançado na
Terceira Conferência Interna-
cional Extraordinária dos
Chanceleres Americanos.

O Ministro Juraci Magalhães
afirmou no Oaleão que o am-
p!o sucesso do Brasil íoi. sem
dúvida, a proposição que tor-
nou multinacional a sede das

já que nos bairros residenci ¦»'
o consumo de chicletes é ga-
rantido principalmente pe'.as
crianças, e uma variação pe-
quena não é notada.

Mas até mesmo no comércio
de cigarros o pistolão c itrou
em funcionamento, e alguns
pacotes das marcas em íalta
ainda podem ser obtidos, invo-
cando-se a amizade com os do-
nos dos bares.

EXPLICAÇÃO

Enquanto as cigarros da fá-
brica Souza Cruz continuam
desaparecidos nas charutar- r
do Centro da Cidade, o C
de Relações Públicas da íâi
ca, Sr." Roberto Sutiierlüiv
afirmou ontem que "a prod
çlo continua sendo a inesiha
a distribuição também", estr:-
ntiàndo a ausência da merc*-'doria.

Afirmou o Sr. Roberto Sn-
therland que a falta de ciga •
ros da fábrica Souza Cruz, qu
teve início na semana pnssadà,
foi motivada por um mal-er.-
tendido, provocado por un;n,
portaria da Secretaria de Fi-
nanças regulamentando o pa-
gamento do Imposto sobre Cir
cuia ção de Mercadorias, fazei
do com que os varejistas r
gassem, indevidamente, o on.
go Imposto de Vendas e Cca-
signas Ses.

Mas a explicação que os.va-
rejistas dão é de que a íábdic
Souza Cruz quer fazer com qu,
êlcs paguem o ICM na íôlbf,
de venda da mercadoria, en j
quanto êsle imposto tem qu 

'
rejistas dão é de que a fábrica
como fazem as outras.

Ate pipa
faz parar
o

?\

m:

:.. v '

Todo o sistema do Guandu
ficou ontem paralisado .-jdu-
rante sete horas, porque úma
pipa provocou um curto-cir-
cuito que queimou o isolado'
de um poste dc uma das li- '
mias de transmissão de ener-
gia da Elevatória do Lameirão,
atingindo não só a nova adu--
tora, mas também a antiga,
(Henrique de Novais), o que
hoje provocará falta de água,
principalmente na Zona SuL

A CEDAG informou que "a
situação seria melhor con
tornaria" se a Elevatória do
Lameirão pudesse funcionas
,-crn ". sua bomba dé n mil cv.
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Jornal cio Brasil, quarta-feira, 1-3-67, l.o Cad. — 1Q
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programa com montaria de
amanhã à noite e mais as
chaves de sábado e domingo

NOTURNA
1.» PÁREO — As 21 Horas — 1200
metros — NCrJ 800,00

Kg
s SS
Z 52
S 52
X 49
X 56
1 53

'.—1 Pato Selvasem, O. F. S.
2—2 Masqucbeli-, J. Sant.

3 -pioraiünha, J. Tinoco
3—4 Llsca, E. Carmo

5 It, S. Sllv* 
*-8 Old Bali, J. Borja ....

2.» PAREO — As 21h30m — 1 300
mctr.s — (Comando de Serviços
da -Sõrça dc Fuzileiros da Esiiua-
¦tt »W_ NCr$ 1 100,00

1 ;lí Guarapema, A. Mach.'¦'-2 
Prestitncto, N. Lima ..

í—3 Labéii, J. Reis 
.-. 4 Dana, A. Femaaides ..
.ir-ô Ex-ureor, P. Alves ....
Eç Lycus, P. Lima 

4—7 GoUl Express, A. Bio.
Old Dalüa, N. correrá .
Ipliíi, C. Morgado

Ks
54
56
58
56
58
53
53
56
56

3.» PAREO — As 22 horas — 1200
metros — (Comando da Organl-
zacâo de Apoio do Corpo de Fu-
zlleiros Navais) — NCrS 1300,00

".—1 Beaurevers. J. Portilho
« 2 Mr. Foca, J. Santana .
fi—3 Ho-tHon, S. Silva ....

4 Peblo, J. Brizola
3—5 Sansoville, P. Alves ..

Kg
4 57

6 El Kilarney, J. Ped. F.o 8 57
4—7 El Slrtwco, O. Cardoso

8 Fricandó, J. Paulielo

4." PAREO — As 22h30m — 1 200
metros — (Corpo de Fuzileiros
Navais) — NCr$ 1 300,00

KE
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

5." PAREO — As 23 horas — 1200
metros (BETTING) NCr*J 800,00

1—1 P&ya&o, B. A. Pinto ..
Helna, S. M. Cruz —
Eagle Stone. aT. P. F."
Paquera, F. Menezes..

2—5 Maram, L. Santos ..:.
" Dona nka, J. Brizola

Apls; S. Cmz 
Motivo, N. Lima ..-

3—8 Armadilha, O. F. Sllva
" lustrai, L. Carlos ....
9 Hino, L. Carvalho ....

10 Dftmpte*, N. ecrerã 
'..

4-11 Redoxan, J. NígwJlo ..
12 Dlaten, A. Machado ..
13 Macon, N. correrá ..;.
14 Poccira, L. Correia ....

6." PAREO — As 22h30m — 1600
metros — (Núcleo da Trimelra
Divisão de Fuzileiros Navais) —
NCr? 800,00 — (BETTING)

1—1 Majestê, J. Borja 
2 Crisptn, I. Oliveira ...

2—3 Oceg»an_c, P. Alves ..
Naglb, J. Baffica ....
Luminador, M. Nlclev.

3—6 Pachola, R. Carmo ...
Hepatan, J. Martins .
Dragon Bleu, J. Brizola

4—9 L. Tower, J. Pedro F.°
10 Sam Remo, L. Roberto
11 Happy Kid, J. Reis ..

7.» PAREO — As 23h55m -
metros — NCr? 1 100 00 —
T1NG)

Í5-1 Mugulnha, R. Carmo ." Ge tece, A. Ricardo .. /•Jt—2 Kla-laM, O. Cardoso ..
. 3 Jnretta, C. Morga.o ..
3—4 Paxneloh, L. Carlos ..." Boa Luz, O. F. Silva

5 Churolesa, A. M. Cam,
4-6 Viofige, P. Alves 

Dultoha, J. Brizola .
Copac. Girl, F. Meu.

1—1 Galgo Branco, F. Men.
" Rudah, A. Ramos ..

2—2 Driít; J. Brizola ....
3 Dunoi-s, M. Silva ....

, 4 MiTollncoln, C. Morg.
3—5 Mais Teu, J. Pedro F."

Vareio, R. Carmo ....
Can-Cam. C. R. Carv.

4—8 Atabor, S. França ...
9 Bandtó, J. Santana ..

10 Libérlio, B. Aires ....

X 56

8 56

SÁBADO
1.» PAREO — As 13,20m — 1 000
mçfros — NCr$ Z 000,00 (Betting)

Kg
1-hI. Fair Klno'"2 Suez
2—3 Mileto .

4 TJlplano ,
3-5 Nicolé .

6 Cupldon
4—7 Camury

8 Special .

1—1 Freeness 5
2 Estilheira x

2—3 Prima Donna 4
4 Lutlne x

3—5 Elora 2
6 Fariséa 3" Olalá 1

4—7 La Française x
Happy Moon x
Baiúca . x

52
52
54
52
52
52
52
54
52
52

2.» PAREO — As 13h50m — 1 500
metros — NCr? 1 100,00.

Kff
57
58
56
57
5G

1—1 Quazln x
2—2 Sisal x

3 Quielt Brown x
3—i Urinou 1

5 Chaleco x
4—6 El Glorious x" Galloper Fire x

7.» PAREO — As 16h33m — 1 400
metros — NCr$ 1 600,00. (Betting)
(Grama).

KS

1—1 Gênese 5
Tullnha 2
Guirianda 6

2—4 Sdstrla . 3
Alfmla x
Cara Mia 9

3.» PAREO — As 14h20m — 1 600
metros — NCr$ 1 300,00.

1—1 Charnot -t
2—2 Floco x

3 Assuan '. jc
3—1 Vestal Boy x

5 Drlve-In x
4—6 Disto 1" Monteollmpo x

Kg
5(t
ÒS
52
52
56
56

3—7 Acáclia
Mnharant .
La Sonata

4-10 Quelid&uln,
11 Suvcnir . .
12 Faln

8.» PÁREO — As 17hl0m
metros — NCrJ 1
— (Grama).

1200

4/ PAREO — As 14h50m
metros — NCrS 1 100,00.

1000

1—1 Arnagot 3
2 Bahramdlso . a

2—3 Bomarc 1
4 Saturday x

3-A Pleno x
.-Nimbo 3

4 J Êvano x* 8 Mister Charles 4
9 Tripoli 6

Ks
56
58
58
56
53
57
55
57
56

1—1 Descarta
2 Confúcio

2—3 Esta
4 Seu Becoo  x

3—5 Trovio
Lorraln . ...
Araranguâ .

4—8 Good Hound
9 Ulster

10 Slnôco 

100,00. (Betting)

Kg-

57
54
54
53
57
54
53
58
53
56

S.« PAREO — As 15h25m — 1000
metros — NCr$ 1 100,00.

9.» PAREA — As 17h45m -
metros — NCr? 1 300,00
ting).

1200
(Bet-

1—1 Eslinga 4
2 Nbyclle 2

2—3 Elipse 5
4 '' 

spátula 3
3—5 Bela Luiza x

6 Joinha . x
4—7 Emmet 1

8 Maria Cambalhota . x

Kg
54
54
56
57
56
54
56
56

6.» PAREO .
metros —
;Grama) —

- As 16 horas — 1 400
(Prova Especial) —
NCr? 1 600,00.

1—1 Lady Manon
2 Quavéa . ...

2—3 Loirita . ...
4 Tentation .

3—5 Trucha . ...
6.Prallnete . ..

4—7 Buena
Falaise . ...
Gallantry . ,

Kg
57
57
57
59
57
57
57
57
57

"STARTER"
Nilor Thomé Macedo

DOMINGO
-ÍAREO — As 13h45m

.'litros — NCr? 1 300,00.
¦II.

1 200

Kg
j -1 Retrospeot 57
.," Pertinaz 57' 
£2 Lprd Byron .">7

i 3 Aymoi-é 57
'3—4 Foxbridge 57

. .5 Taiamft 57
Sia, Light-Já 57
3 Hlppo 57

¦.'.•PÁREO — As 14hl5m
metros — NCr? 2 000,00

1 000

Kg
1-^-1 Obstaclç 8

,. 2 Estisíac 53
»— 3 Hanoí 55"•-.. Ui-b-aneja 35

;5 Irerê 55
j m MooMln -. 53'•ST Hipos 35

.8 11 Perugino 55
9 Seccion 35

V PAREO — As 14h45m — 1 600
jelros 

— NCr? 1 600,00
Kg'.'—1 Alicondom 2

¦i-2'Copag 5
¦_ Gaxnbito x
y" Gao-bo 6

" Jíointot 8
3—4 Aptarltlvo ,, 3

Prometeu s
Nastro 7

4—1 Atleimo x
8 El Clclon 4
" -aramie 1

56
52
52
52
56
56
52
52
58
52
52

-4»
, 1—1 Ber-ti-e  _

Ti-!_i*n*Hl.*iJ

4.» ,"AREO — As 15h20m — 1 200me os — NCr? 1 300,00
Kg
57
57
53
57
57
57
37
57

Ksqailla
2 Xiriméa ..

2—3 Fcrônla '.'..
Hetaira "
Gula "

3—6 "/'raçfio 
l..!!!!![.

Dolce Farnlen-Lc'
Happy Star ...,

*>_ Vanga, 
.10 Viação '
,HAikà ''""'

2—2 Hoé 55" Elmlra 55
3—3 Kamvjanâ 55

_s_la 55
4—5 Amo-reira 53

Urdanela 55
Maus 55

6.» PÁREO — As 16h.10m — 1 400
metros — NCr? 1 600,00 (Betting)

Kg
1—1 Djclabah 56

Mela Lua 56
nopa 56

2—1 Hlawatha 5a
Rocha Negra 56
Ecivnie Bi 

'. 50

3—7 Grcelèndla 56
Luana 5-3
Oaiapa 56

4-10 Minha Gatinha 56
11 Atilada se
12 Sablr 59

7.» PÁREO — Às 17h05m — 1 400
metros — NCr? 1 600,00 (Betting)

Kg
1—1 Abismado 56

2' Lul-uca sa
3 Armorial 56

2—4 Dunhlll 56
Mambrum 56
Hanover 55

3—7 El Capltan 56
First Clgal  4 56
Xirol  5 55

4-10 White Hunter  x 56
11 Eremtta  x 30
12 Vishnu  6 56
13 Bodegon  1 56

8.» PÁREO — As 17h35m — 1 200
metros — NCr? 1 600,00 (Betting)
(Areia)

1
3
x
x„57

X 57
X 57
S 57

5.» PAREO - As 15h55m — 1 000

1—1 Ateou
"BaHsa,

Kg
3 55
S £5

í

1—1 Granilü» ;.. 8
2 Candy-Queen 6

2—3 Qucrença 5
Quiromante 10
Gorja 2

3—6 Arbele 4
Qua-Tal s
Mau Celda 3

4—0 Grá 1" Glaude 11" Gava 7

"Starter"
NEI DA COSTA

Kg
56
56
56
56
50
56
56
56
56
56
56

A FAVORITA DE DOIS
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iige e
estreante
ganhadora

Volige é água gaúcha que
traz duas vitórias do Cris-
tal, em 13 exibições, mas
que amanhã cai num páreo
taaslante acessível no Hipó-
dromo da Gávea, podendo
desta maneira se, impor
tranqüilamente contra os ri-
vais que lhe colocaram pela
frente.

Sempre levada com cari-
nho pelo treinador Rubens
Silva, Volige não tem tra-
balhos fortes para a distàn-
cia, mas no apronto cha-
mou a atpnção dos observa-
dores com 39" para a reta
de 600 metros, com sobras
no final.

MELHOROU

Lycus, que havia deixado
uma péssima impressão no
seu trabalho, mostrou sur-
preendentes melhoras quan-
do do seu apronto de ontem
pela manhã, porque, sempre
com Paulo Lima tranqüilo
no seu dorso, assinalou 37"
2|5 para a reta de 600 me-
tros, tendo ainda dominado
de passagem um adversário
que casualmente lhe serviu
de sparring: nos últimos 400
metros de percurso. Pela de-
monstração, vai dar algum
trabalho esta pensionista de
Expedito Coutinho.

mntrfi>*an* ™™ .im^t hnn * FClRâQOTCS CXCrCltârâlH clSprogressos com uma hoa
partida ãe 700 em 44"l/5

Hepatan, que tem para correr o sexto páreo de ama-
nhã na Gávea um dos bons trabalhos da prova, voltou a
impressionar favoravelmente no apronto de ontem pela
manhã, pois com J. Martins sempre tranqüilo no seu dorso
marcou 44" 1/5 para 700 metros fazendo o percurso quase
sempre pelo meio da raia.

Floraninha, fazendo valer a sua condição de égua ve-
loz, veio com rara facilidade da seta dos 600 metros e, no
final, registrou 37" 2/5 para a distância, sem que o apren-
diz L. Alvarenga mexesse em parte alguma do percurso.
FLORANINHA

Floraninha ÍL. Alvarenga)
subindo até pouco mais dos 700
virou e desceu a reta em 37"
2/5, com grande facilidade e
Old Bali (J. Borja) da mesma-
forma aumentou para 39", com
algumas reservas.

Floraninha da forma como
aprontou, se confirmar, vende-
rá muito caro a derrota, de-
vendo no entanto não se des-
cuidar de It, Pato Selvagem
e Old Bali.

LYCUS

Guarapema (A. Machado)
não se empregou nesta parti-da de 49" os 700. Prestancia
(N. Lima) aumentou para 50",
de carreirão. Excursor (P. Al-
ves), subindo até quase os 800,
trouxe para a reta a marca
de 38" 2/5, com muito boa
ação. Lycus (P. Lima) a reta
em 37" 2/5, sobrando ao lado
de um outro que casualmen-
te encontrou pelo caminho.

Guarapema, Labéu, Excursor
e Lycus são os melhores deven-
do entre cies um se destacar.

PEBLO

Beaurevers (J. Portilho) na
reta oposta assinalou 38", mui-
to à -vontade. Ho-Nan (S. Sil-
va) os 360 em 23", com sobra3.
Peblo (J. Brizola) os 700 em
45", com rara facilidade e sem-
pre pelo centro da pista. El
Sirôcco (J. Santana) a reta em
40", muito contido. Fricandó
(J. Paulielo) os 700 em 45 "2/5,
agradando muito.

Peblo, que surpreendeu pelaforma como arrematou nesta
partida, é a força. Beaurevers,
Fricandó e Ho-Nan, entretan-
tò, tem condições de surprecn-
der Peblo.

PAMELAH

Pamelah (L. Carlos) chegou
agarrada com Boa Luz (O. B.
Silva) em 47" os 700. Duliuha
(J. Brizola) a reta em 39", cont
sobras e' Copacabana Girl (F.
Meneses) aumentou para 41",
suavemente.

Muguinha e Kiriaki são as
melhores, devendo o páreo ser
decidido entre elas, ficando Ja-
reta, Volige e Pamelah na ex-
pectativa.

PAQUERA

Eagle Stone (J. Pedro F.)
os 700 em 46"2/5, com algumas

reservas e um pouco afastado
da cerca. Paquera (F. Mene-
ses) a reta em 37"2/5, com al-
guma facilidade. Apis (S. Cruz)
entrando a reta quase juntoa, cerca externa aumentou para38", deixando desta feita me-
lhor impressão. Motivo (N. LI-
ma) aumentou para 39"2/5,
algo ajustado no arremate e
Dialon (J. Pinto) elevou para41"2/5, não agradando, embo-

. ra não tenha sido exigido a
fundo.

Payaso que venceu em g*ran-de estilo poderá perfeitamente
repetir. Paquera, Maran, Ar-¦mndilba. e Poceira decidirão a
formação da dupla.

HEPATAN

Majesté (J, Borja) os 700 em
45", a meio correr e sempre
pelo caminho mais longo. Cris-
pim (I. Oliveira) aumentou
para 46"2/5, com algumas re-
servas. Ocegrande- (P. Alves)
muito contrariado elevou para47". Nagib (J. Baffica) a reta
em 39", sem despertar muito

.interesse. Hepatan (J. Mar-
tins) os 700 em 44"l/5, com
grande facilidade e a poucomais do miolo da pista. Dra-
gon Bleu (J. Brizola) para a
mesma distância trouxe 44"2/5,
agradando muito e demons-
trando nesta partida grandes
progressos e Lcndon Tower
(Lad.) na reta oposta melho-
rou para 43", não nos agra-
dando.

Majesté pode perfeitamente
repetir o seu último feito, se
confirmar esta partida. Hepa-
tam, Ocegrande e Dragon Bleu
são os únicos que podem mo-
dificar o placar./
MIROLINCOLN

Galgo Branco (F. Meneses)
os 3B0 em 23", com sobras e
Rudah (A. Ramos) aumentou
para 23"2/5, da mesma forma.
Dunols (Lad.) elevou para 24",
muito contrariado, pois em di-
verses trechos procurou dispa-
i*ar. Mirollncoln (C. Morgado)
melhorou para 22"2/5, agra-
dando alguma coisa e, final-
mente, Atabor (J. Santos)
trouxe para o mesmo percursoo tempo de 23"2/5, com muito
boa disposição.

Drlft que reaparece com fio-
relo muito suave pode levar a
melhor de Vareio, Galgo Bran-
co, Atabor e Libérlio, que an-
dam muito bem e tem condi-
ções para figurar.

Aprontos colocaram em
evidência vários azares

A corrida noturna de ama-
nhã apresenta algumas parti-,culeridades interessantes, poisvários animais que trabalha-
ram mal a distância na última
semana, ontem pela manhã sedestacaram nos aprontos, de-
monstrando com isto uma me-
lhora que surpreendeu o ob-
servador das matinais. Entre
estes, o que chamou mais aten-
ção foi Lycus, que mesmo mon-
tado por Paulo Lima tinha naúltima quinta-feira um traba-
lho de 90" nos 1300 metros,
quase que caindo. Agora apron-
tou 37" 2/5 e vinha como setivesse melhorado 100 metros.

Peblo, é outro quase milagre,
tendo sido um dos grandes,destaques com seus 45" nos
700 metros aos saltos.

Floraninha que na primeiracarreira do programa estava
passando quase desapercebida,
depois do apronto de 37" 2/5,
deve ser encarada como uma
das prováveis favoritas, princi-
palmente se puder fazer valer
a sua velocidade desde o pulode partida. Quanto a Miralln-
colin, não costuma trabalhar a
distância que vai correr, mas,
no apronto vinha voando em
22" 2/5 para um pique de 360
metros.

s^-í-í' FIQUE RICO Comprando Bilhetes da Loteria do Estado da Guanabara
na CASA ESPERANÇA LOTERIAS - Av. Rio Branco, 159.
que ainda tem bilhetes à venda para a extração de amanhã

O SEU DIA CHEGARÁ!
(p

?A. ¦¦:h'

«trancas na pista de
Visando o Grande Prê-

mio Ministério da Agri-
cultura, no domingo,, vá-
rias potrancas. de dois
anos estiveram experi-
mentando a pista de gra-
ma, sob o olhar atento
dos treinadores que, no
final, geralmente, pro-curavam os jóqueis parasaber a reação das suas
pensionistas numa raia
que pisavam pela primei-ra vez.

Paulo Morgado, sempre
ativo nas matinais, tra-
b a 1 h o u separadamen-
te Akron e Baliza, tendo
sido informado por A. Ri-
cardo e J. Machado, res-
pectivamente, qué as pó-trancas não estranharam
em absoluto a mudança
de pista. Ainda aqui,
Akron parece ter deixado
melhor impressão que a
companheira.
DE A. RICARDO

Antônio Ricardo foi o
jóquei de Akron no fio-
reio da pista de grama,
e cumprindo as ordens
de Paulo Morgado trou-
xe a potranca pelo centro

da pista, tendo no final
assinalado 46" 2/5 nos
800 metros, sem forçar
em parte alguma. Dois
minutos depois J. Macha-
do também largou Bali-
za nos 800 metros e esta
cravou para a distância
46" 3/5 levando duas
chicotadas na altura do
totalizador. Akron agra-
dou mais e chegou cor-
rendo muito. Depois dês-
te floreio, José Portilho é
que passou a galoparAkron nas matinais, e
possivelmente a monta-
ria lhe caberá.
FAUSTINO QUIETO

O treinador Faustino
Costas, que considera
Amoreira como uma das
suas melhores potrancas
para esta temporada,
também fêz passar a sua
pensionista na pista de
grama, já agora trocando
o bridão de J. Borja pelofreio de Júlio Reis.

Amoreira tem duas
passadas na pista de gra-ma, sendo a primeira na
distância do quilômetro

quando Júlio Reis não
fêz muita questão de
apurá-la, tendo comple-
tado o percurso em 64"
2/5 bastante suave pelocentro da raia. A curva
foi feita bastante aberta,
tudo visando não forçar
a potranca neste seu pri-meiro contato com o ta-
pête verde.

Já na partida de 800
metros para aligeirar
Amoreira, esta foi um
pouco exigida por Júlio
Reis e impressionou viva-
mente com 46" sempre
correndo com desenvol-
tura.
PEDROSA'CONFIA

José Luís Pedrosa sem-
pre achou que Karajaná
iria produzir tudo quesabe realmente, quandofosse correr na grama.
Desta forma acompa-
nhou com muita atenção
o teste da sua pupila", e
no final ficou satisfeito
com a marca dos 1 000
metros em 64", que pela
facilidade como foi abor-
dada não traduz quanto

Binóculo

O Conselho Técnico do í
Jóquei Chibe Brasileiro
deverá reunir-se na ma-
nhã_ãe hoje, quanão es-
tarão em pauta alguns
assuntos ãe real interesse
para o turfe na Guana-
bara.

Na segunda parte ãa
sua sessão, é possível queo Conselho Técnico resol-
va conceãer, novame7ite,
matrículas a vários trei-
naãores que se acham,
afastaáos ãa profissão,ãanão desta maneira
uma nova oportunidade
àqueles que por um mo-
mento ãe irreflexão saí-
ram ãa linha e arra-
nharam o Cóãigo áe
Corridas. É uma me-
dida simpática ãos
conselheiros que estão
pensanâo em colocar os
profissionais do turfe
mais perto dos manãatá-
rios ãa entidade. Se hou-
ver o perdão de graça pa-ra todos, a vitória será
ãaqueles que pensamsensatamente.

e acreâita que ão Rio não
saia jamais.

pertence ao proprietário
ão animal.

Sea Prhice morreu © Barroso fácil

9 Novo "starter" -
Inácio ãe Sousa — an-

tigo jóquei — áeverá ser
o novo starter áa Gávea,
em substituição a Abílio
Neves que se acha bas-
tante doente. Ontem pe-la manhã, Inácio dê Sou-
sa esteve dando partidas
para os potros, começan-
do os exercícios para,brevemente, assumir seu
novo pôsto dentro do Jó-
quei Clube Brasileiro.

O Vem de vez
M. Silva não deverá

voltar mais para São
Paulo, vindo na corrida
de amanhã à noite de vez
para a Gávea. O bridão
pernambucano já provi-denciou a sua mudança

Morrezi nas coeheiras
áo treinador Miguel Gil,
o útil Sea Prince que no
i7iício de sua campanha
chegou a pintar como
um ãos melhores ãe sua
geração. Outro ani77ial
que está bem âoente é El
Entrevero nas coeheiras
de Luís Tripodi.
• Para a Europa

O Haras Vale áa Boa
Esperança vai mandar
para a França dois po-tros ãe sua criação paracorrer e?n pistas parisien-ses, e, em caso de boa
campanha destes ani-
mais, aumentar mais a
exportação neste senti-
do.

O Bom trabalho
Good Will, um dos me-

lhores potros em ativida-
de em pistas paiilistas,
agraáou no seu trabalho
para correr o Granãe
Prêmio Presiáente ãa Re-
pública, prova principalda corrida de áomi7igo
em Ciáaáe Jardim, tra-
zendo 103" para os 1 600
metros sempre muito
bem contornado pelo jó-
quei J. Alves.

9 Ida difícil
Masteréu, que seria

apresentado no Chile —
depois do seu fracasso no
clássico Osvalâo Ara-
nha —, passou a ser uma
presença difícil naquela
competição internacio-
nal, pois o trei7iaãor Cas-
tori7io Borges é co7itrário
à sua saiáa do Brasil.
Mas a última palavra, se-
gundo o treinador, ainda

Albenzio Barroso con-
tinua âanáo as cartas em
São Paulo, e ganhou mais
tima carreira i7nporta7ite
no domingo monta7ido
Gastão, te7ião êste ani-
mal ficado betn perto âo
recorde dos 2 200 metros
com a marca ãe 137"
4/10.

9 lSa Gávea
A estatística na Gávea,

com seis triunfos 7ia úl-
tima semana áo freio An-
tônio Ramos, passou a
ter um novo ãono ãose-
gundo pôsto, pois, êste
jóquei esteve realmente,
numa jornada bastante
feliz. J. Machaão conti-
nua como líder, agora se-
guião de perto pelo freio
sensação da semana pas-
sada. A. Ricardo e Paulo
Alves vêm logo a seguir.

9 À venda
O jóquei-treinador J.

Diniz colocou a venda os
animais Izo7izo e Miss Be,
a7nbos podendo ser vistos
na cocheira de Manuel
Oliveira. O preço, segun-
ão J. Diniz é ãe ocasião.

9 Animado
José Portilho parece

uma criatiça nesta sua
volta ao turfe, pois, se-
gunáo sua opi7iião não
sabe como passou tanto
tempo longe da Gávea.
Quanto a montaria de
Beaurevers, o freio acha
que pelo que sentiu nos
galopes tem mxúta cha7i-
ce de triunfo. Vai fazer
força para garatitir o
grande favoritismo do
animal.
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grama
Karajaná agradou neste
floreio. A outra passadade Karajaná no tapete
foi somente para manter
a forma, e José Luís Pe-
drosa convenceu a todos
porque esperava com an-
siedade a grama para ver
sua potranca se destacar
entre as m e 1 h o r e s da
temporada.
SEGUE CONFIANDO

Já Manuel de Sousa,
que tem sob a sua res-
ponsabilidade Haé, um
dos principais nomes do
Grande Prêmio Ministé-
rio da Agricultura, acre-
dita que .sua potranca
deu uma grande demons-
tração de poderio no úl-
timo sábado ganhando
quase em canter, e até
agora não mostrou correr
menos na pista de gra-ma, depois de dois galo-
pes considerados bons.
Não houve necessidade
de mandar o jóquei obri-
gar, pois animal que an-
da tinindo deve apenas
conservar a íorma téc-
nica.

Brizola crê
em 3 vitórias
na noturna

,T. Brizola, das suas boas
montarias para a corrida de
amanhã à noite, acha que as
melhores, depois dos aprontos,
sáo: Dragon Bleu, Peblo e
Driít que, resolvendo confir-
mar os floreios, devem ser
candidatos certos ao triunfo.

Dragon Bleu foi quem me
chamou mais a atenção pela
facilidade como arrematou da
seta dos 700 metros — disse
J. Brizola — pois no final
marquei 44" 1/5 e posso adi-
antar que o cavalo vinha sem-
pre ao natural. Se tivesse
obrigado uma iinica vez com
o chicote, a sua marca teria
assombrado os observadores.
MELHOROU

Peblo, que vinha tendo
atuações íraquissimas na tem-
porada passada, foi retirado
do treinamento por Luís Tri-
podi, e agora volta com uma
das melhores passadas para a
segunda carreira, com mn
apronto de 45" para 700 me-
tros, que não deixa qualquer
dúvida quanto as suas melho-
ras neste período que parou
para reparos.

Neste páreo de Peblo ti-
nha a meu favor a montaria
da Ho-Nan, que na última se-
mana chegou em segundo
com a minha direção, mas,
como estou muito ligado no
treinador Luís Tripodi, vou
montar Peblo e acho sincera-
mente que vencer do meu se-
rá tarefa bastante difícil pa-
ra os outros, apesar, de José
Portilho estar no dorso do fa-
vorito Beaurevers. A pista
bem seca vai favorecer Pc-
bio e acredito que desde o
pulo inicial o meu vai estar
brigando com eles pela pri-
meira posição.
VOLTA FIRME

A outra montaria, que J.-.
Brizola considera muito boa
amanhã à noite, é Driít, que
vem de cura, mas que está
firme, como mostrou nos exer-
cicios e vai pegar um páreo
de 1 000 metros, dentro da
sua especialidade de animal
veloz.

Driít é uma autêntica
b.ila, e deverá mandar na
competição desde o pulo im-
ciai. Acho que nada de\'erâ
sentir aqui, e esta é uma car-
reira que deve ganhar sem
multo susto.

.-»-,:--«;- v:-si"5P*rí~ ' V, *?-?•/"



x-*«_jj..--

20 — í._ Cad., Jornal do Brasil, quarta-feira, 1-3-67

A GRANDE ESTRELA A REVELAÇÃO I

m

%

Tmm ' ymmmmmmm___t_w_w_f_mm '^> mÈM
¦ ... ,-j .-¦..¦¦..-. . .-.--...¦ -¦¦-¦*--;i**V>»iÍRS-jS^ -.--.-.. ¦¦¦;-..¦ _--.-.\-_-

: - vivv-y-.v^ v^wÍH58|MHflfe ¦¦-^-•¦v^*-¦_.•.• -.->¦¦ •.¦¦-.•.¦.:• -¦--.- .,>•.•.
yy-:--'- ''-¦-¦-•''-¦'-¦-'.'---.<v-_$7&;v7irxQÍfà ¦'¦' '¦'¦'¦''.:¦'¦'' :¦¦>:-'.¦:-'-¦-•'- ¦-*¦•¦.¦¦•¦¦.-¦¦-.'-¦ ¦ .• í-;'----,¦.¦•.•¦¦¦¦-¦¦¦¦ -*^w>MCTiB__MffBH!if BBmIBHiMí^ ' ¦'.-.¦_•..-.'¦.¦

ll^IraasíS ^vJI*ÍÍ!§IÍ8^ Isil? *"¦ \?3?Ímíí5.'& 
&* 

, >F ___\_wS__\\\\W^W :=%s$sÍ&

I .>-. p: a. *x-í # JÉllir:" v''>;>í'i'*i---''>^HrVí)»^Br llillfciv;.-F vrv '

í-*x-v ¦St_™«B^"^ s| B0 _____*&$*:<*: --,v. .-v-v-

^^^JFlÍBIiHÍMa^-%1 *^-IBrilfBlff^

^^y^^BH|^».fl^wF" "*g|pil«ljjA^ 
jt^Sig^^wã^ff!^^^^f'%&<£^'"¦ ^j^^S_n_^S____^^__^^^^^'^ '

, *¦ Biai-ijWlii"' ^'íí^«' ÜsH^ ÉillÉi

¦«Mh Mmm .'- _k_,-<M_sm,_^ã^m'íi_m7, ?_

«

SfSH»«ffiK^S

^skI

»y

Alcindo voltou a ser a grande estrela do futebol gaúcho. As bases ãa renovação ile seu controlo com o Çrúthio siio mantidas em absoluto segredo

Equipe jovem do Clube do
Canal valeu-se da raça para
vencer torneio de Santos

Ylleh Kerr

Com uma equipe jovem, tranqüila e que não
deu muita confiança ao fato de ficar mais da
metade do dia sem lancha, o Clube do Canal, de
Cabo Frio, venceu o Torneio Aberto do Iate Clube
de Santos, fazendo com que pela segunda vez conse-
cutiva o título da competição que pertence ao Cam-
peonato Paulista de Caça Submarina ficasse com
uma equipe de fora.

Para ganhar, o Clube do Canal nada mais fêz do
que atirar-se à prova com raça, mergulhando fundo
nas águas pouco limpas de AÍcatrazes, pesqueiro quefica a 36 milhas de Santos. Em quilos a vitória do
Canal pode ser apreciada em 196,300 kg, com um
total de 295,970 pontos.

DUPLA ACÃC

COMO FOI

Com Marcilio Mureb, Cláu-
dio Shermann, João Carlos
Formiga e Clóvis Dutra, o
Canal repetiu o feito do
Icar, ano passado. Uma ca-
ranha e um tubarão foram
os maiores peixes dos ven-
cedores, que mesmo sem o
apoio da lancha mostraram
um espírito de luta fora do
comum. Basta dizer que na
hora do tubarão, Clóvis Du-
tra e Marcilio Mureb esta-
vam completamente entre-
gues à sorte, sem ver a lan-
cha, travando uma-luta de
mais de duas horas com o
peixe, que entre outras os
arrastava mar a fora. Am-
bos foram recolhidos pela
lancha de fiscalização, já
no fim da prova, quando
subiram numa pedra, dei-
Xando o tubarão preso a
uma bóia.

Em segundo lugar ficou o
Iate Clube do Rio de Ja-
neiro, também bastante pre-
Judicado pela lancha que
lhes coube por sorteio. Esta
turma, como a do Icar, che-

gou ao pesqueiro com uma
hora e meia de atraso.

No terceiro posto ficou a
turma do Iate Clube de San-
tos, patrocinadores da pro-
va, que este ano deu uma
bela demonstração cortando
o absolutismo carioca. Em
linhas gerais a competição
apresentou maior variedade
de peixes, observando-se o
bom porte de alguns exem-
plares. Também na apresen-
tação dos mergulhadores o
resultado foi bom, com a
turma mais jovem se saindo
muito bem, como foi o caso
da equipe vencedora.

A grande dificuldade do
Torneio Aberto de Santos é
a distância de Santos a Al-
catrazes, que geralmente
Impede o bom andamento da
prova. As inúmeras dificul-
dades como motores avaria-
dos e gasolina escassa dão a
esta competição um ar es-
tranho aos problemas nor-
mais de toda prova subma-
rina. A maioria das equipes
lutou, portanto, com fatores
mecânicos prejudicando o
mergulho.

Clay defenderá seu título
em maio no Japão, mas não
escolheu ainda adversário

Tóquio (UPI-JB,) — Cassius Clay defenderá o
seu título de campeão mundial de todos os pesos no
dia 27 de maio, nesta Capital, contra adversário a
ser escolhido entre Karl Mildenberger, Floyd Patter-
son, Joe Frazier e George Chuvallo, entre outros, con-
trariando assim a Comissão Japonesa de Boxe que
proíbe lutas neste país entre dois estrangeiros.

Segundo o manager de Clay, Herbert Munam-
mad, o convite foi feito pela Associação Artística Ja-
ponêsa, que por este motivo poderá encerrar suas
atividades, segundo pedido feito pela Comissão deBoxe. Muhammad disse no entanto que a Comissão
não tem autoridade legal para proibir a luta, poisnão é um órgão do Governo.

1%.
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DECISÃO RÁPIDA

Washington- — o pugilistanorte-americano meio-pesado
Bobby Foster derrotou, o nr-
gentino Andres Selpa, por no-
caute, aos dois minutos e qua-renta segundos do segundo os-
salto, cm combate realizado
anteontem à noite, nesta Ca-
pitai. Com esta vitória, Foster
aumentou as probabilidades de
vir a disputar o título mundial
da categoria, atualmente em
poder de Dick Tiger.

O primeiro assalto terminou
com um empate, embora Fos-
ter, de 1,85 metros e 78,5 qui-los, já tivesse demonstrado ter
encontrado a maneira de pas-.inr a guarda de seu adversa-
rio, de 1,73 menos e 74 quilos.So round seguinte, Foster
«cassou o argentino com uma

3|H» Tí**1»^ «çfr *

série de golpes violentíssimos,
que culminou com sua queda,lego depois de ser atingido porum gancho de esquerda.
BOAS-VINDAS

Nova Iorque — O pugilista
panamenho Ismael Laguna,
ex-campeão mundial de peso3eve, chegou anteontem ã noi-te a esta Cidade e foi rece-bido no aeroporto pelo seu ad-ver-ãário, Frankie Narvaez.

Laguna ficou muito surpreso
ao receber as boas-vindas doforte lutador porto-riquenho,com quem disputara um com-
bate de doze assaitos no pró-ximo dia 10 de março, no
MV.dson Square Garden, luta
que colocará o vencedor em
excelente situação para dispu-
tar o título, ora cm poder de
Carlos Ortiz.
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Sadi e. Luis Carlos, ambos do Internacional, estão entre os milionários do jutebol gaúcho

O CEREBRAL

Joãozinho, tido como cérebro do time do Grêmio, ganha quaSB tanto quanto Alcindo
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O Internacional tial revelar o ponta-âireiut Carlilos que joga no estilo do Garrincha

Futebol gaueno paga
bem mas íaz sesxêdo

Porto Alegre (Sucursal) —
Tudo o que se refere aos in-
terêsses financeiros dos clu-
bés e dos jogadores é man-
tido em segredo em Porto
Alegre, mas sabe-se que uma
boa parte dos atletas do In-
temacional e do Grêmio ga-
nham salários ao redor de
NCrS 1 500,00 (um milhão c
quinhentos mil cruzeiros an-
tigos) por mês.

Neste caso estão jogado-
res como Airton, Sérgio Lo-
pes, Ortunho, Joãozinho,
Yolmir e Alcindo, do Grê-
mio, e Gainete, Sadi, Babá
e outros, do Internacional,
que se beneficiam também
com outras vantagens pro-
porcionadas pelos dois chi-
bes, decididos a reter os seus
atletas por muito tempo.

O SEGREDO

As renovações de contrato
e as reivindicações salariais
são resolvidas quase que se-
cretamente entre o clube e
o jogador. As notícias sóbre
as bases financeiras de tô-
das as transações, por isso
mesmo, trazem sempre o ró-
tulo de extra-oficiais, com o
que se procura evitar o acir-
ramento da rivalidade entre
o Internacional e o Grêmio
e, também, com os clubes do
interior.

O caso mais recente é o
de João Severiano, compa-
nheiro de Alcindo na ponta-
de-lança do Grêmio, que re-
novou seu contrato por mais
dois anos, há pouco tempo.
Ninguém sabe, porém, quan-
to recebeu o jogador. Um
dirigente do Grêmio disse
aos jornalistas apenas que o
contrato foi muito bom. Um
outro, pouco mais indiscreto,
declarou que Joãozinho re-
cebeu NCrS 26 000,00 (vinte
e seis milhões de cruzeiros
antigos), o que dá mais ou
menos NCr$ 1000,00 (um
milhão de cruzeiros antigos)
por mês, a título de luvas, e

NCrS 750,00 (setecentos e
cinqüenta mil cruzeiros an-
tigos) de salário.

Esta é, de uma maneira
geral, a base salarial dos jo-
gadores do Grêmio. Pode-se
dizer mesmo que o goleiro
Arlindo, os zagueiros Airton,
Áureo e Ortunho, o médio
Sérgio Lopes e os atacantes
Babá, Alcindo e João Seve-
riano recebem, em média,
NCrS 1000,00 (um milhão
de cruzeiros antigos) ou
NCrS 1500,00 (um milhão e
meio de cruzeiros antigos)
por mês. sem contar os prê-
mios, nunca inferiores a
NCrs 500,00 (quinhentos mil
cruzeiros antigos) por vitó-
ria ou por empate.

AS BASES

Para evitar problemas de
ordem interna, o salário dos
profissionais, tanto no Grê-
mio como no Internacional
é padronizado, variando
apenas no que diz respeito às
luvas, pagas sempre parce-
ladamente, ao longo da vi-
gência dos contratos. Assiin,
teoricamente, cada nõvo jo-
gador entra ganhando NCrS
240,00 (duzentos e quarenta
mil cruzeiros antigos) men-
sais, o que vem a ser quatn
salários mínimos regionais.
O padrão, entre outras coi-
sas, serve para manter a dis-
ciplina interna, evitando a
criação de problemas entre
os atletas, notadamente en-
tre aqueles que estão inici-
ando sua carreira profissio-
nal.

No Internacional ocorre a
mesma coisa, mas é claro
que Élton, Luís Carlos. Gai-
nete, Davi e Sadi atingem,
mensalmente, a média dos
grandes jogadores do Grê-
mio — NCrS 1000,00 (um
milhão de cruzeiros antl-
gos). A equipe do Interna-
cional, na verdade, é mais

barata do que a do Grêmio,
porque um número grande
de seus integrantes subiu
recentemente do time de
juvenis, como é o caso de
Bráulio, Jcão Carlos. Dori-
nho. Nitota, entre outros.

AS ATRAÇÕES

Pelo que já demonstraram
nos amistosos, os times gaú-
chos estão capacitados a ía-
zer boa figura no Roberto
Gomes Pedrosa. O Interna-
cional vai mostra r, por
exemplo, um ponteiro direi-
to, recentemente contrata-
do, que lembra muito Te.-
sourinha e Garrincha. Tra-
ta-se de Carlitos.um minei-
ro de 25 anos, que reside há
17 anos na Cidade de San-
ta Cruz do Sul. Contra o
Náutico, de Recife, que o In-
temacional derrotou na se-
mana passada, por 1 a 0,
Carlitos demonstrou ótimas
qualidades para a posição.
Ao seu lado estajão o pon-
ta-de-lança Bráulio, b o m
dominador de bola- e exce-
lente lançador, ó ponteiro
esquerdo João Carlos, os za-
gueiros Scala, Sadi e Luis'
Carlos e o veterano Élton',
que está em grande formn.

No Grêmio, que mantém
a estrutura das ú 11 i m a _; ,
temporadas, estarão presen-\
tes o ponteiro-direito Babá
— como única novidade —,
os zagueiros Aírton, Áureo e
Ortunho, o médio-apoiade-r i
Sérgio Lopes e o ponta-de- ií,
lança João Severino. A gran-
de atração do time, sem dii-'
vida, é Alcindo, totalmente
recuperado das contusões
que sofreu na seleção brasi- 5
leira. Alcindo tem marca i •
muitos gols. Em três amls- [
tosos, fêz sete dos oito gols- •
da equipe. Completa o time j
o imprevisível Volmir, que _
joga bem, embora sem a ca- .'"
tegoria de Alcindo, tanto no
meio como pelas pontas. 
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Grêmio x Inter terá renda recorde
Pôrlo Alegre (Sucursal) —

Grêmio e Internacional en-
cerraram com duas vitórias
no interior a fase de amis-
tosos preparativos para o
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, no qual estrearão, um
contra o outro, domingo, no
Estádio Olímpico, possiv£l-
mente com uma rencla re-
corde que está sendo cal-
culada em NCrS 80 000,00
(oitenta milhões de cruzei-
ros antigos).

O interesse pela partida —
como por todo o torneio -—
equivale-se quase ao de al-
gumas decisões de campeo-
natos gaúchos, entre Grê-
mio e Internacional, e já no
domingo o Estádio Olímpico
ae apresentará com as no-
vas reformas que aumenta-
ram sua capacidade para 50
mil pessoas.

Atuando em Lajes, con-

tra o Guarani local, o Grê-'mio 
obteve uma vitória por

2 a 0 em seu último amisto-
so preparatório. Dois novos
contratados fizeram a sua
estréia: o zagueiro Ari Ercí-
lio e o ponta-esquerda Loi-
vo, que na temporada pas-
sada jogaram pelo Floriano,
de Nova Hamburgo.

Ari Ercilio começou no
Internacional, em 1961, e
também já pertenceu ao
Corintians, enquanto Loivo
era do juvenil do Floriano,
me recebeu pelo passe dos

. -ls NCr$ 30 000,00 (trinta
.-.íilhões de cruzeiros anti-
gos). Ari substituiu Aírton,
na partida de domingo, e
Loivo entrou no lugar de
Volmir. Coube justamente a
este marcar o primeiro gol,
completando Babá o escore
de 2 a 0. Já ontem, em seu
campo, o Grêmio realizou

lim individual, estando pre-
visto para hoje um coletivo.

INTERNACIONAL

O Internacional partici-
pou da parte esportiva da
I Festa Nacional do Vinho,
em Bento Gonçalves, im-
pondo-se ao Esportivo lo-
cal por 4 a 1. Sua equipe
não chegou a atuar bem,
mas mesmo assim íoi abso-
luta no segundo tempo, de-
pois de um periodo inicial
equilibrado e concluído com
o empate de 1 a 1, gols de
Bráulio (Internacional) e
Danilo (Esportivo). Em se--
guida, os visitantes domina-
ram sem problemas.

Carlitos, Lambari e no\;a~
mente Bráulio fizeram o&
outros gols, e também on-
tem o Internacional reini-
ciou os seus treinamentos.
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Os melhores judoistas faixas pretas de caãa país estarão

V Mundial de Judô
é a 10 de agosto
em Salt Lake City
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Basquete ° FIN0 DO wDÔ
segue para
Brasileiro

fA Âelegação'. carioca, de
basquetebol que > intervirá' ino ¦
XJÍVI^ Campeonato ílrasi-

, lelrô segue para o 'Paraná,
i. às .5 horas dé __ojet èm, ônl-
^J-Us? e_peci$l, com saida dè-
^tè£_ninàd&. para a Praçèi-XV.

. / Namesma condirão segui-;
• rá à delegação do Estado dó

Rio, estando a chegada à
Capital paranaense prevista
para as 22 horas.

. .ífezoitp pessoas compõem
a representação carioca, çm^..
bora"até a noite de ontgm ô
plyot tito hão houve"...' so-
luciòtíado o prócçsáo dè li-
cença,no órgão^em que tra-
balha — o IBC —; fato gue
poderá; impédi-lo de viajar
hoje.' O/Carhpéòhatp deverá
coritiurcom. 10 participan-
test-Ssegundo informou ò»se^,

,1 tor?técnico da CBB,

fMlistás favoritos
ceteritores dos quatro -úl-

timos .títulos, os paulistas
voltam a se apresentar co-
mo favoritos à conquista dò
pentacampeonato brasileiro,
mesmo sem contar na equi-
pe com jogadores como
Wlamir, Amauri, Rosa Bran-
ca^Sucar e Renê. Ainda as-
sim, o elenco paulista terá
o concurso de elementos de
gabarito, dentre eles os ve-
teraínos Jatir, Mosquito e
UrMfatã, além de Pedro
Ivifs, Edvard, Joslldo, Emil
Rached e Zé Olaio.

ffl_ principais opositores de
S_$ Paulo, como é tradicio-
nai,'Serão os cariocas, que
entrarão no certame çom
uma. representação mescla-
¦da de jogadores novos e
experimentados. Se bem que
houvesse treinado a seleção
desde dezembro, o técnico
Zé Carlos enfrentou diver-"aos 

problemas, em especial
ide íocali o que prejudicou

rendimento do conjunto.
Além disso, diversos desfal-
quês importantes ocorreram,
alguns ao curso do treina-
mento e outros por pedidos

_ de dispensa, fazendo com
que a Guanabara não sé
l-íça presente no Paraná

. ^piri sua força máxima. En-
.'ie os que deixarão de com-

íior o selecionado podem-se
citar Sérgio, Aurélio, Baro-

, ne, Douglas, César e Ten-
tativa.

Êste s6 foi dispensado on-
tem, a pedido, quando o
Presidente da Federação de
Basquetebol, Sr. Vítor Ca-
tarino, já havia pràtlcamen-
te solucionado a sua situa-
ção, junto ao Banco do Co-
mércio do Estado de São
Paulo, onde trabalha. Ô pró-
prio Tentativa escreveu uma

y carta ao banco, pedindo 
'

para continuar trabalhan-
do. Quanto a Oto, até on-.
tem à noite não fôrá conce-
dida a•,. respectiva licença
para se ausentar do Insti-
tuto Brasileiro do Café, on-
de é funcionário, fato que
talvez impeça o seu embar-

A delegação carioca via-
jará constituída por 18 pes-
soas: chefe e delegado —
Januário Veiga; jornalistaCarlos Eduardo (do Jor-
nal dos Esportes, indicado
pelo Comitê de Cronistas de
Basquetebol) {juiz — Rober-
to Vieira, Mtetehado; técnico

José Carlos Duarte; as-
sistente técnico — José
Afro;. mordomo — Antônio
Sabino; jogadores — Válter,
Marcelo, Leonardo, Paulis-
ta, Bacia, tíianela, Paulo
Céf ar, Gabriei,, Edinho, Níl-
ton, Ilha e OtóVêite depen-
dendo de confirmação.

DEZ CONCORRENTES

Até ontem_^i)fetor técni-
co da Confedertóão tinha
somo certa a. presença de

10 filiados no, Campeonato
Brasileiro: Guanabara, São
Paulo, Paraná,, Brasília, Es-
tado do Rio, .Pernambuco,
Rio Grande, do \ Nô«», Rio
grande do SUkSantk Cata-

..Mna eMato Oròsso^Iífll mo-
m. Uo, i única delogação

• presefatè' «m'-Cqrtttp|pi,-oe
. Pernambuco e, , caàb os - 10

flonéorreàt^ ;cpnflç_ném a
partlcipáçio, haverá duas
séries eliminatórias, cada
uma çoB».,.Jq)j(i|tro equipes,
A_tt Cidades dé Paranaguá

aponta 
Grossa, entre 03

, Ü_'í'« 5. As'finais serão
no período de 6 a 12, com
todos os jogos no Ginásio
Tarumã, intervindo nesta
fase.os dois primeiros colo-

. cados de cada sede elimina-
jtoriá, além de São Paulo

(atual campeão) e Paraná
^patrocinador), que ficarão
-ye. O Congresso de aber-
tura está programado para

. amanhã, ém Curitiba, quan-
do a Guanabara solicitará
oficialmente o patrocínio do
ÍXXVIII Campeonato, no
próximo ano.

j Os organizadores do atual
certame lastimam a ausên-
cia do Ceará, atual vice-
campeão brasileiro. A equi-
pe cearense, constituída por
jogadores técnicos mas de
pequena estatura, poderia
servir de base à seleção
brasileira de atletas até

,1,-Om, que disputará as ell-
minatórias com o Paraguai,
logo a seguir, a fim de se
determinar o representante
^u-americano ho Mundial
respectivo.

Jornal do Brasil, quarta-feira, 1-3-87, 1.° Cad. — ?t

-Na grande área

reunidos no' ^ Mundial de Judô, tal comp ocorreu no Maracanãzinho, em outubro de 1965

A Federação Internacional de
Judô enviou uma comunicação
à Confederação Brasileira de
Pugilismo confirmando a. rea-
lização do V Campeonato Mun-
dial de Judô, que será realiza-
do no período de 10 a 13 do
próximo mês de agosto, na ci-
dade de Salt Lake City, Esta-
dos Unidos.

A partir déste campeonato J_
começarão a ser utilizadas as
cinco categorias de peso regu-
lanientares (penas, leves, mé-
dios, meio-pesados e pesados) e
mais a de absolutos. O sele-
cionado brasileiro será conheci-
do em uma eliminatória' a ser
disputada nos dias 8 e 9 de
abril, em São Paulo, e que ser-
virá também para os Jogos
Pan-Americanos, no Canada.

PESAGEM

Ao contrário do TV Mundial,
realizado.em outubro de 1965,
no Rio, quando foram dispu-
tados os títulos de apenas três
categorias de peso, (leves, mé-

dios e pesados), além dos abso-
lutos, neste próximo campeona-
to serão acrescentadas mais a
dos penas e dos meio-pesados,
ou seja, seis ao todo.

O certame será patrocinado
em conjunto pela United Sta-
tes. Judô Pederatlon, Athletic
Amateur Union e Inter Moun-
tain Association of The A. A.
Union-.--- :..-.....

O Brasil será representado
pelos seus melhores judoistas
que serão escolhidos em uma
eliminatória a ser realizada a
8 e 9 de abril, na capital pau-
lista, reunindo todos os faixas
pretas classificados nas provas
seletivas regionais dos seus res-
pectivos Estados. Esta seleção
disputará antes um amistoso
com uruguaios e argentinos no
período dè 28 de abril a 1 de
maio, no Rio e em São Paulo.
Em julho, ela participará dos' Jogos Pan-Americanos, na cl-
dade canadense de Winnlpeg,
partindo logo depois para Salt
'Lake City.

Rio já tein seleção para
disputara eliminatória

Em uma competição de nível
técnico apenas regular, foram
classificados, domingo, no gi-másio do Clube Municipal, os
dez judoistas cariocas — dois
de cada categoria de peso —
que participarão da eliminató-
ria nacional, a se realizar nos
dias 8 e 9 de abril, em Sfio
Paulo, para a formação da se-
leção brasileira aos Jogos Pan-
Americanos é Campeonato
Mundial.

Jorge França e. Antônio:
Kroeff serão os representantes
da categoria dos pesos penas;Santos Marzulo e José Ronaldo,
dos leves; Cid Queirós e Glau-
co de Lorenzl, dos médios;
George Mehdi e Artur Duarte,
dos meio-pesados e Arnaldo
Artilheiro e Eurico Versari, dos
pesados.
AUSÊNCIA

Embora as inscrições tenham
sido abertas a todos os faixas

« pretas, foi bastante conside-
rável o número de ausentes,
entre eles alguns dos que tl-
nham muita chance de classifi-
cação, como Hirofume Fujlka-
wa, Alípio Amaral, Carlos Tar-
so e Eduardo Kalache, entre
outros.

Jorge França voltou a con-,firmar a vitória do Campeo-
nato Carioca de 1986 — em

, decisão multo discutida — sô-bre Antônio Kroeff,. veneen-
do-o domingo e, novamente
por decisão, na luta final dacategoria dos., penas. Ambosnfio tiveram maiores dificulda-des em ¦passar pelos demaisadversários, ficando com o dl-reito de disputarem a elimina- -
tória nacional. Os juvenisAgnaldo Âcióll e Sérgio Tasa-ka foram outras boas figurasna categoria.

Na categoria dos pesos le-ves, além da ausência do cam-
peão carioca Hirofume Fuji-kawa, houve a surpresa dadesclassificação de Osvaldo
Alves, que entrou como favo-rito_ e acabou perdendo paraJosé Ronaldo, seu aluno,' pordecisão.

A primeira vaga desta cate-
goria ficou com o vice-cam-

peão carioca absoluto do ano
passado, Santos Marzullo, que
derrotou José Ronaldo por ip-
pon de eri-seio-naguê, na final.

CID VENCE

A grande surpresa da coin-
petição foi a vitória do juve-
nil Cid Queirós na categoria-
dos médios, cuja segunda vaga
ficou com o terceiro dan Glau-
cò de Lorenzi.

Cid, campeão brasileiro ju-
venil dos meio-pesados, e queé ainda faixa marrom, é con--
siderado como uma das gran-
des promessas do judô brasi-
leiro. Depois de ter sido der-
rotado nas semifinais porGlauco (ippan de o-soto-gari),
Cid reagiu, vindo a vencer 6
mesmo lutador, por imobill-
zação. \

George Mehdi não encontrou
maiores dificuldades em ficar
com a primeira vaga da cate-
goria dos meio-pesados, depois
de vencer todos os seus adver-
sários por ippon.

Como era esperado, a fina!
reuniu Mehdi e Artur Duarte,
luta que deveria ser uma aula
de técnica e terminou sendo
um festival de vaias. Mehdi deu
dois seois em Artur. O primei-ro, fora do dojô, lhe colocou, o
público contra e, nem mesmo
o segundo,1 multo bonito e vá-
lido, apagou á~~má impressão
do golpe fora das regras. O.
público não perdoou, o vence-
dor, que quase foi agredido- na _saída do ginásio.

O campeão carioca do primei-
ro dan, Arnaldo Artilheiro, fí-
cou com a vagai'número um doa
pesados, categoria i que apre-
sentou apenas cinco concor-
rentes. Artilheiro venceu, na
final, a Eurico Versari (nhi.
wara), que íicou com a outra
vaga.

A grande decepção foi ter
Hélcio Gama, campeão carioca
dos pesados e um dos favorl-
tos, se apresentado completa-
mente fora de íorma, sendo
derrotado com facilidade tanto
por Artilheiro como por Versari.

Norminha
sofreu só
unia entorse

Trata-se apenas de umaen-
torse no tornozelo, a contusão
sofrida pela jogadora;,Norml-
nha, e que a'obrigou a enges-
sar a-perna e o pé esquerdo.
Já ontem, o técnico Ari: Vidal
inóstravá-se. mais 'tranqüilo; aó
sabei* que a Norminha não. tive-
ra ruptura dos ligamentos e
que poderá contar coin ela pa-
ra os treinos do selecionado
brasileiro, dentro dos prepara-
tivos para o Mundial, na Tche-
co-Eslováquia.

A própria jogadora, ao se
machucar durante uma aula de
dança, na ENEFD, procurou o
médico Milton Paujeto, da se-
leção brasileira, que providen»-'
ciou o • engessamento do ¦ local,
po3rmçdld_fprev.ntlva.'Norrni-;
nha é nome-certo entre as 16
jogadoras que serão oficial-
mente convocadas amanhã, pe-
lo -setor técnico- da Confedera-
ção de Basquetebol.

Rabelo é
campeão
desditos

Recife (Sucursal) —, O Major
Francisco Rabelo, da Comissão
de Desportos do Exército, da
Guanabara, conquistou domin-
go, nas pistas do Caxangá Gôl-
fe Clube, o título de campeão
do I Concurso Nacional de Hi-
plsmo — disputado por 18 ca-
valeiros de diversas federações

— cabendo a Sof isma, sua mon-
tada, o prêmio de melhor ca-
valo da competição.

O vlce-campeonato ficou em
poder do Major Heitor César
Pimenta, da Federação de Mi-
nas Gerais, enquanto Sérgio
Carlos Pereira,' da Federação
Pernambucana de Hipismo,
classificou-se em terceiro lugar,
montando Maria Bonita, e Car-
los Alberto dos Santos, da Fe-
deração Paulista, finalizou em
quarto, montando Samural.

O Major Francisco- Rabelo
foi o quarto colocado na última
prova do Concurso, disputada
na tarde de domingo na pista.Maurício de Nassau, dò Càxan-'
gá, prova esta que foi vencida
pelo Major Heitor César.:

Taça JB de golfe apontará
os melhores jogadores dé
handicap 24 em Petrôpolis

, A disputa da Taça JORNAL DO BRASIL pelos jogado-
res de handicap 24, marcada para domingo* nos links dò
Petrôpolis Country Clube, em Nogueira, vai apontar os
dois golfistas que melhor assimilaram as técnicas do es-
porte — pois todos são considerados iniciantes — defi-
nindo, por outro, lado, quais os que se encontram em
melhor forma, atualmente.

O JB também dará dois bonitos prêmios para os ven-
cedores da categoria de zero a 23 handicaps, competição
que será jogada simultaneamente à da categoria extra de
handicaps 24 e à Taça Presidente Montenegro.. A moda-
lidade, nas três disputas; será o medal-play, em 18 bura-
cos, havendo apenas diferença no que diz respeito ao des-
conto dos handicaps.

. ..ESTlMTT£C^-^--,•-,- *¦-?-" - v-r"~

Com o grande, número de jo-
gadores pertencentes à càtego-
ria de handicaps 24, o JORNAL
DO BRASIL e ó Petrôpolis
Country Clube resolveram ins-
tituir uma competição exclüsi-
vãmente para eles, não só com
o. objetivo de estimulá-los a
prosseguir lio golfe como, tam-
bém, de fazer surgir o campeão
da categoria — além do vice-
campeão — entregando como
prêmio duas taças, que serão
de posse .'definitiva.

O profissional Irineu Cruz,
do Petrôpolis, fará atada du-rante esta semana uma rigoro-
sa revisão de handicaps. ba-
seado nas últimas atuações dos
jogadores, a fim de, que todos
os! inscritos na Taça JB se
apresentem em igualdades de
condições, cvltando-sé, assim, a
presença de perigosíssimos pis-tolelros. Desta maneira, o ob-
jetlvo do clube é premiar aquê-
le que realmente fôr o campeão.
SEM FAVORITOS

Uma competição entre golfis-tas de handicap 24 não apre-
senta favoritos. A força de
vontade, porém, somada ao de-
sejo de conquistar uma, taça,
pode ser fator determinante na
disputa de domingo, já que o
campeão será obrigado a jogarcom a maior calma possível,. (reagindo. favoravelmente mes-
imo após um drive mal executa-,
do ou um putt-infeliz.' O campo
do Petrôpolis apresenta álgu-
mas dificuldades e por isso é
preciso cuidado.

Entre os qúe estão mais dis-
postos a conquistar a taça está
Edison Varela. O goiflsta, que,
vem. atravessando a temporada
acompanhado dé um vasto e
toem cuidado bigode, treinou do-
mingo passado, com Glanl Pa-
reto e, ao final, mostrou-se ani-
ma'do cóm õ resultado obtido.
Honório do Amaral Peixoto é
outro assíduo freqüentador dos
fins de semana do Petrôpolis e

• pelo que vém produzindo e pela
garra que possui é considerado
outro forte candidato ào titulo.

Embora ainda na dependén-
cia da revisão de hándtáaps, são
os seguintes... golfistas-que de-
vem se inscrever na Taça'JOR-
NAL DO BRASIL, em Petrópo-
lis: José Luis Osório dé Almei-
da, Hélio Hirah de Andrade,
Roberto Ângelo, Von Brandeler,
Jaime do Nascimento Brito,
Manuel Francisco do Nasci-
mento Brito, José Antônio do
Nascimento Brito, Joaquim Go-
mes de Campos, Horst Gaens-
ly, Roberto Gaensly, Jorge Dias
Garcia, Alberto de Paiva Gar-
cia, Guilherme Dias Garcia,
Paulo Goulart dè Oliveira, Al-
varo Goulart de Oliveira Filho,
Jorge Dias Garça Filho, Tades
Iwase, orlando Lacorte, Donald:
Lowndes,N Eduardo Albuquerque

-Mayer, Paul Méier, Iguatemi
Mendonça Filho, Fábio dé Me-
lo, Helmut NotgeiyRogérlo Po-
lônia, Giani Pareto, Honório do

. Amaral^Peixoto, Vítor Pinheiro,:
„ Ted -Poor, Américo Reibhardi

Válter Searle, William StaUb,-
Maico Sores e JSdison Varela.

Armando Nogueira

A Taça ão Munão áe 66 está áeviããmen-
te ãoctimentaãa para a história nesse aãmi-
rável filme Gol que vi, com amigos, em ses-
são privada, no estúãio ãa Columbia. Pela
primeira vez na longa viãa ãa Copa âo Mun-
do, o futebol merece áo cinema o mesmo tra-
tjamento artístico dispensado às Olimpíaâas,
principalmente as duas últimas, em Roma e
Tóquio, fixadas em documentários que exal-
tam, ao mesmo tempo, o cinema e o esporte
como¦¦' respeitáveis manifestações ãe cultura.

* +
O filme, que me permitiu rever a Copa,

levando-mç de volta a Liverpool, Londres e
. Manchester, chçga a empolgar o espectador
porque pretende — e consegue — mostrar
com nitidez a própria alma da competição
através de uma sucessão de imagens em que
se niyelam, em intensidade dramática, o suor
dos deuses, o grito da multidão e até o mis-
tério da bola que a câmara quase chega à
revelar quando a fotografa de perto, seguin-
do-lhe á trajetória vertiginosa e sofrida. Sem-
pre imaginei que uma bola a rolar pela gra-ma sofre, apesar da forma perfeita, acessos
de dúvidas e angústia. O cinema-acaba de
confirmar essa impressão, humanizando a
participação da bola nos jogos da Copa do
Mundo.

* »
Embora a preocupação de refletir o fu-

tebol coletivo predominante na Inglaterra,
durante a Copa, o documentário Gol não
deixa de realçar a pérsonalidaâe ãos gran-
des astros, a expressão fisionômica âe Eusê-
bio, asfixiado pela marcação impieãosa áo
inglês Stiles; a expressão corporal âe Pele,
cujo estilo poético ãe áriblar e passar acaba-"
ria impieãosamente golpeado no jogo com os .
portugueses; a ãõr áo próprio Pele, à mar-
gem do campo, à margem ãe seu belo destino,
com a articulação do joelho (um joelho que
a câmara sabiamente recriou, fazendo-o do
tamanho áo desespero ãe seu'público) imo-
büizada pelas mãos silenciosas ão massagis-
ta Mário Américo; a angústia ãe uma barrei-
ra e sobretudo a solidão do goleiro, a quem
a lei do futebol, contrariando a própria in-
dole do homem, impõe uma atitude defen-
siva; o goleiro acuado na sua jaula e conde-
nado a negar a dimensão da profunâiáaáe
pelo menos no retângulo que lhe cumpre de-
fenáer com o risco ãa própria integriáaáe
física.

* *
E, sobretudo, êsse filme què vi com olhos

apaixonados consegue fixar um dos aspectos
mais valiosos do futebol que é a autenticidade
(alias, essa é a grande força de atração do
esporte): é isso que fascina a multidão. Tudo
se passa no campo com um máximo de rea-
lismo, ponto, de partida para a verdade de
cada um, e para a emoção de todos. Essa
emoção o filme revela do começo ao fim, al-
ternando imagens do campo e da arquiban-
cada, aparentemente, dois mundos distintos
mas, na realidade, o mesmo universo de afli-
ções, de angústia em que se consomem, num
esforço ingênuo e honrado, o mais ativo par-ticipante de um gol e sua mais distante tes-
tèmunha.

* *
Por fim, duas observações que me ficam,

do belo filme Gol: o time brasileiro não es-
tava, realmente, preparado para uma com-
petição ãe tão alto nível atlético. As equipes
que enfrentou e as outras que não pôde en-
frentar desfilam na tela um esplendor físico
impressionante. Daí, certamente, a violência
que ressalta ãe cada jogo, de caãa cena, jus-
tificando-se, perfeitamente, a expressão "fu-
tebol-força" com que os críticos batizaram o
estilo que triunfou na Copa do Mundo ãe 66.
Mas, isso, são outros cinqüenta centavos no-
vos: o filme não pretenãe decretar a morte
ão futebol-arte, nem consagrar o ¦ futebol-
força.

.". Gol é apenas o futebol cantaâo num belo
poema cinematográfico.

UMYLOmO CAMINHO
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A BRAÇOS COM PROBLEMA
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Adilson * Salomão foram dos que mais se empenharam no treino do Vasco

Renganeschi quer ver hoje
entre Rodrigues e Osvaldo
quem está em melhor forma

Renganeschi, que já decidiu manter Paulo Choco na
ponta direita porque o considera em boa fôrma, vai decidir
no treino de hoje à tarde, na Gávea, se escalará Rodri-
gues ou Osvaldo na ponta esquerda para a partida de es-
tréia no Campeonato Roberto Gomes Pedrosa, domingo,
contra a Portuguesa, em São Paulo.

O técnico do Flamengo disse ontem que não conhece o
ponta-direita Orlandinho, do Ponte Preta, e nem o ponta-
de-lança Krigger, de Curitiba, mas acha que a época não
é muito propicia para experiências. Em todo caso, aguar-
dará que o Sr. Gunnar Goransson o procure para cônsul-
tá-lo a respeito.

Tênis tem
• _ •

LEON NA DIREITA

Como Murilo ainda não re-
novou o seu contrato com o
Flamengo, Renganeschi vai
lançar Leon no seu lugar no
jogo contra a Portuguesa. No
treino de hoje, porém* Murilo
treinará um tempo e Leon ou-
tro. Renganeschi vai escalar
também Altair na lateral es-
querda, em virtude de Paulo
Henrique ter se queixado de
uma dor na articulação do
Joelho direito.

O técnico fêz questão de
lembrar aos jogadores, um porum, que o começo do coletivo
ssrá às-15 horas e 30 minutos
e que acertassem seus reló-
glos porque terminou ontem o
horário de verão. No programado Flamengo, amanhã haverá
outro individual,, coletivo sex-
ta-feira e embarque para São
Paulo na tarde de sábado, pe-la Vasp.

De São Paulo, o Flamengo
viajará para Porto Alegre, on-
de enfrentará o Internacional
no dia 8. O amistoso contra o
Guarani, de Bagé. será a 11,
mediante uma cota de NCrS
7000,00 (sete milhões de cru-
zeiros antigos). O Flamengo
ainda receberá NCrS 10 000,00
(dez milhões de cruzeiros anti-
gos) pelo passe do zagueiro
central Luís Carlos.

ZÈZINHO ASSINOU

Depois de participar do in-
dlviãual puxado de 50 minutos,
Zèzinho foi até à sala do Su-

per visor Flávio Costa, onde
conversou por alguns minutos
com êle. Em seguida, Zèzinho
assinou seu contrato com o Fia-
mengo, pelo prazo de dois anes,
recebendo NCrS 700,00 (sete-
centos mil cruzeiros antigos)
mensais, entre luvas e orde-
nados.

Zèzlnho estava bastante sa-
tisfeito, principalmente porque
atingiu o seu peso ideal, que é
de 72. quilos. Agora, o jogador
vai assinar seu dlstrato com o
América, devendo receber mais
NCrS 500,00 (quinlhentos mil
cruzeiros antigos), que o clube
lhe deve.

FIO QUER SAIR

O atacante Fio pediu ontem
ao Supervisor Flávio Costa pa-ra ser Incluído na delegação
que irá aos Estados Unidos,
pois acha que está sem vez no
Flamengo e, por conseguinte,
poderá conseguir um bom cor_-
trato no exterior. A delegação
começará a excursão nos Es-
tados' Unidos e depois visitará
outros países, de acordo com
um roteiro a ser apresentado
pelo empresário José da Gama.

O ponta-direita Zéquinha,
que foi titular na seleção de
amadores que perdeu para São
Paulo, em Belo Horizonte, trei-
nou ontem de manhã, na Gá-
vea, sendo elogiado pelo técni-
co Renganeschi. O técnico ru-
bro-negro admitiu até a possi-bílidade de lançá-lo depois na
equipe titular, pois Zéquinha
tem bom futebol.

Federação paulista vai
reeleger Falcão para mais
três anos na presidência

São Paulo (Sucursal) — Os Srs. João Mendonça Fai-cão e José Ermírio de Morais Filho serão confirmados, ho-
je, para um mandato de mais três anos à frente da Fe-deração Paulista de Futebol, na eleição marcada oara as18 horas, na sede da entidade, e que terá 19 eleitores, dos
quais 14 são presidentes dos clubes integrantes da DivisãoEspecial e, os demais, delegados das demais divisões de
profissionais.

Há 11 anos o Sr. Mendonça Falcão ocupa a presidênciada FPF, e, em sua opinião, a causa das consecutivas reelel-
ç.es "é preva do reconhecimento dos clubes pela minha
p.sieão de intransigência na defesa dos interesses do fu-tebol paulista".
O VICE ERMÍRIO

Na eleição de hoje também
«erá confirmado o nome do Sr.José Ermírio de Morais Filho
para o cargo de Vice-Presidente
da entidade, sendo que nos últi-

mos meses êle tem- ocupado ln-
terinamente a presidência, de-
vido à campanha eleitoral do
Sr. Mendonça Falcão, bem co-
mo a sua recente viagem aos
Estados Unidos.

inicio
de torneio

Com jogos nas quadras do
Fluminense, AABB é Tijuca,
começa hoje o Campeonato
de Tênis Álvaro Cunha, que
contará com as provas cle
simples e duplasj setor fe-
minino e masculino, dupla
mista e de veteranos, na ca-
tegoria adultos, além de
provas de simples para in-
fantis e juvenis!

O Campeonato Álvaro
Cunha é para tenistas re-
gistrados na Federação Ca-
rioca de Tênis, cuja classi-
íicação seja de segunda e
terceira classe, no setor fe-
minino, e quarta e quinta
classe, no setor masculino,
na categoria adultos, o mes-
mo acontecendo em relação
aos infantis e juvenis.

PROGRAMAÇÃO

A programação para hoje
é a seguinte: no Fluminen-
s"e — às 16h — Ângela Alon-
so x Lais P. Silva; às 17h —
Helena Leal x Luci Assis e
Denis PerrierxGeraldo Nas-,
cimento. Na AABB: às I9h
— Francisco Seligsohn x Ro-
berto Lopes de Oliveira. No
Tijuca: às 17h — Idalina
Campos x Dulci Krasny: às
19h — J. C. Fernandes x
Duarte Nuno Rodrigues e
Aran Boghossian x J. Al-
meida, às 20h — Hamilton
Monteiro x Cláudio Finne-
berg e Antônio Vilhena x
Marcos Santos; às 21h —
Carlos Tavares x Rogério
Correia e Francisco Rios x
J. Marques; às 22h — Ara-
mis Faria x Ozias Bonfim;
Luís V. de Sousa x Ronaldo
Solon e Valden Leiroz x
Otávio O. Pais.

ROTEIRO DE M. ESTER
São Paulo (Sucursal) —

Maria Ester Bueno viajou
para os Estados Unidos, de
onde seguirá para Johânes-
burg, na África do Sul, dan-
do inicio à sua temporada
deste ano coni sua estréia
no torneio internacional
daquela cidade, no dia 13
dé março.

O roteiro; de Maria Ester
para êste ano é o seguinte:
de 13 a 30 de março, em
Johanesburg; 10 a 16 ãe
abril, em Palermo; 17 a 23
de abril, em Madri; 24 de
abril a Lde maio, em Roma;
22 de. maio a 4 de junho, em
Paris; 6 a 11 de junho; em'
Manchester; 12 á 18 tíe jú-
nho, em Beckenham; 19 a
24 de junho, Puen's Clube;
26 de junho e 8 de julho, em
Wimbledon.

Maria Ester participará
ainda dos campeonatos da
Suíça, País de Gales, irlan-
da e Alemanha. Mais tarde
seguirá para os Estados
Unidos para tomar partenos torneios de Nova Jérsei,
Filadélfia, Boston, Long Is-
land, Forest Hills, Chicago,
São Francisco, Los Angeles,
Houston, Arizona e ííavai.

Marcial deixa Vasco noroue1 xt
João Silva decidiu tudo
sòsinho no caso de Adilson

O Vice-Presidente de Futebol do Vasco, Sr. Armando
Marcial, anunciou ontem que hoje entregará uma carta
ao Presidente João Silva pedindo demissão do seu cargo
em caráter irrevogável, aborrecido pelo fato de ter ficado
à'margem dos entendimentos para o contrato de Adilson.

O Presidente do Vasco, Sr. João Silva, por sua vez,
afirmou que.se o Vice-Presidente de Futebol, Sr. Armando
Marcial, pedir demissão, êle aceitará, porque no Vasco
não há lugar para melindres. Sou o Presidente do Clube
e tenho plenos podêres para resolver qualquer negócio,
Independente de qualquer consulta. Afinal o carro não
pode andar na frente dos bois, afirmou.
DEMISSIONÁRIOS

Juntamente com o Sr. Ar-
mando Marcial, estão demissio-
nários os diretores de íutebol,
Abílio Dória e Zildo dos San-
tos, além do técnico Zizinho.
O Vice-Presidente de Futebol
do Vasco acha que os NCrS
35 000,00 (trinta e cinco mi-
Ihões de cruzeiros antigos) é
quantia muito elevada, embo-
ra se trate de iun excelente
jogador, pois representa, entre
luvas e ordenados, um salário
maior do que o de Zizinho.

O Sr. João Silva afirmou que
nem pensou em chamar o Sr.
Armando Marcial; pois o mes-
mo se encontrava em Ararua-
ma, tendo, no entanto, lhe te-
lefònado na parte da noite. O
Presidente do Vasco acha que
a atitude do Vice-Presidente
não passa de criancice e se êle
não quiser continuar que saia,
pois êle aceitará a demissão.

ASSINA AMANHA

Enquanto isso, Adilson assi-
mará amanhã seu contrato com
o Vasco. Segundo seu irmão e
procurador Almir, caso não fi-
que tudo resolvido nesta sema-
na Adilson não jogará sábado
contra o Penarei.

O Vasco realizou ontem à
tarde um mau treino de con-
junto. O técnico Zizinho, no
íinal, afirmou que «quêle trei-
no não valeu para éle. Expli-
cou que deveria ter realizado
um treino tático anteontem pa-
ra mostrar mais ciaramente
como o ataque deveria atuar,
formado por Nei, Bianchini,
Adilson e Morais.

— Aconteceu — explicou —
que Adilson estava com dor de
cabeça e não pode treinar. Ho-
je (ontem) eles não se enten-
deram no coletivo, como era
natural.

Antes do treino, Zizinho reu-
miu-se com Nei, Adilson, Mo-
rais e Bianchini e mostrou-lhes
detalhadamente, usando lápis e

papel, como queria que atuas-
sem, armando várias jogadas.

Na prática, porém, não deram
resultado as ensinamentos e
Zizinho afirmou que só uma
vez Nei, Bianchini e Adilson
fizeram uma- das jogadas pia-nejadas.

— O segredo das jogadas são
os deslocamentos. Não quero
exatamente -que Nei jogue na
extrema nem que imite Paulo
Borges, mas tanto Bianchini
como Adilson podem cair pa-
ra sua posição dando-lhe chan-
ce para penetrar pelo miolo.
Os jogadores ficaram preo-cupados demais com as instru-
ções e se perderam em campo— declarou.

Mesmo assim, durante os 60
minutos dè treino, os titulares
empataram por 2 a 2 contra
os reservas, gols de Adilson e
Bianchini, marca ndo Saio-
mão de pênalti e Zèzinho paraos adversários.

Os titulares treinaram com
Edson, Jorge Luís, Erito, Ana-
nias e Oldair; Maranhão e
Danilo; Nei, Bianchini, Adil-
son e Morais. Os reservas com
Valdir, Paquetá, Sérgio, Fon-
tana e Hipólito; Salomão e Al-
cir; Nado, Aluísio, Acilino e
Zèzinho.

O ponteiro Nado foi o me-
lhor jogador do coletivo, che-
gando a causar surpresa e ar-
rançando aplausos dos torce-
dores que estavam assistindo ao
treino.

Para poder treinar mais
tempo, Zizinho voltou atrás na
decisão de realizar amanhã o
apronto à tarde. O treino será
mesmo de manhã e se iniciará
às 8h30m para fugir do sol for-
te de São Januário. ; ¦'¦•:.> ,,

Após o treino, o meia-arma-
dor Válter, do São Paulo, con-
versou com .Zizinho sôbre as
possibilidades' de ingressar rio
Vasco. Válter está com 28 anos
e já jogou com Zizinho quan-
do êle treinava o quadro do
Bangu e seu contrato com o
São Paulo terminou nesse més.

Ferroviário pode estrear
Renatinho e Pedro Alves
na partida contra o Bangu

Curitiba (do Correspondente) — O Clube Atlético
Ferroviário — primeiro adversário' do Bangu no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa — já contratou o meia de ligação
Renatinho e obteve por empréstimo o ponta-direita Pedro
Alves, ambos do Atlético Paranaense, e deve estreá-los no
próximo domingo, nesta Capital, contra o campeão ca-
rioca.

Renatinho é considerado o melhor jogador em sua po-
sição, no Paraná, e Pedro Alves causou ótima impressão
ao técnico Tim, quando êle esteve aqui no princípio do ano,
a ponto de o Fluminense ter-se interessado pelo seu con-
curso, ao menos por empréstimo. Se se adaptar ao Ferrovia-
rio, durante o torneio, também será contratado.
MARINHO DIRIGE

O técnico Marinho — què já
dirigiu o Botafogo — está trei-
nando o Ferroviário para o
Torneio Roberto Gomes Pedro-
sa. Disse èle que ainda ' não
sabe qual a equipe que esca-
lará no domingo, dependendo
das condições de Renatinho e
Pedro Alves, além de Gijo,
ponta-esquerda da seleção pa-ranaense, recentemente contra-
tado ao Arapongas.

Marinho já elaborou todo o
programa de treinamento paraesta semana e vê no Torneio
Roberto Gomes Pedrosa a
grande oportunidade de proje-tar o Ferroviário no íutebol

brasileiro, assim como de re-
cuperar o seu prestígio como
técnico, abalado após sua saida
do Botafogo.

Marinho recebeu, há pouco,
duas propostas do exterior,
uma para dirigir o Clube Uni-
versitário, de Lima, e outra do
Arica, do Chile. No entanto,
conversando com os dirigentes
do bicampeão paranaense,
tranqüilizou-os a respeito do
assunto:

— No momento, só penso no
Ferroviário. Para sair daqui,
principalmente por um clube
do exterior, só recebendo uma
proposta irrecusável, mas não
foi isso que aconteceu.

Mineiros esperam bater
recorde de renda domingo
com Cruzeiro x Atlético

Belo Horizonte (Sucursal) —. O recorde de renda do
Estádio Minas Gerais — NCr$ 22_ 314,60 (222 milhões, 314
mil e 600 cruzeiros antigos) —, conseguido na partida San-
tos x Cruzeiro, em novembro do ano passado, pela Taça
Brasil, poderá ser superado domingo próximo no jogoAtlético x Cruzeiro, tendo a administração do Estádio man-
dado confeccionar 65 mil arquibancadas, dez mil a mais do
que o normal.

A partida de domingo pelo Torneio Roberto Gomes
Pedrosa está despertando grande interesse porque o Atlé-
tico está invicto há 22 jogos e o Cruzeiro volta de uma
campanha vitoriosa pela Taça Libertadores da América,
sendo calculada uma renda de NCrS 230 000,00 (230 mi-
Ihões antigos) pois todos os 110 mil ingressos, entre gerais,arquibancadas e cadeiras, deverão ser vendidos.

velação juvenil, pode entrar em
lugar de Santana.

O Cruzeiro chega sexta-feira
de Lima e já sabe que não po-
de contar com o zagueiro Wil-
liam. O jogador voltou antes
em companhia do Diretor Car-
mine Furletti, pois contundiu-
se no jogo contra o Itália. Os
diretores que ficaram aqui
acham que o maior problema
é o cansaço do time e a pro-
gramação da semana só vai
marcar treinos leves.

O juiz o:tem Aires de Abreu,
considerado o melhor árbitro
de São Paulo no ano passado
e que foi contratado pela Fe-
deração Mineira de Futebol porNCrS 3 mil (Cr$ 3 milhões an-
tigos) para apitar seis jogos
por mês e dar cursos a julsies
mineiros, íoi indicado pelosPresidentes do Atlético e Cru-
zetro para apitar no domingo,
fazendo sua estréia em Belo
Horizonte.

TREINO E VELÓRIO

O time do Atlético, que está
invicto desde 18 de setembro
do ano passado, não tendo per-dido suas últimas 22 partidas,
treinou individualmente ontem,
pela manhã, em seu campo,
para não quebrar a programa-
ção da semana, enquanto na
sede social do clube era velado
o corpo do Sr. Afonso Ferreira
Paulino, ex-presidente do clu-
be, pai do diretor de íutebol
atleticano, Sr. Antônio Paulino.

A última derrota do Atlético
íoi exatamente contra o Cru-
zeiro, por 2 a 0, no primeiro
turno do campeonato mineiro
do ano passado. Durante esta
semana, o técnico Gérson dos
Santos tem se preocupado em
tranqüilizar os jogadores — quevão jogar de luto no domingo.
O time deve ser o mesmo qúeempatou com o Flamengo na
semana passada, mas Beto, re-

Cláudio não participará do
conjunto de hoje porque o
tornozelo continua dolorido

Cláudio não participará do treino de conjunto de hoje
à tarde no campo da Portuguesa, na Ilha do Governador,
porque voltou a sentir dor no tornozelo, durante o indi-
vidual de ontem, o que levou o Dr. Valdir Luz a vetar sua
liberação, que só poderá ser possível no apronto de depois
de amanhã, para ser submetido a novos testes.

Confirmando seu arrependimento em ter participado
do bate-bola de anteontem, que prejudicou um pouco sua
recuperação, Cláudio tem esperanças de se recuperar até
domingo, mas diz que só jogará caso esteja em perfeitas
condições, uma vez que não quer prejudicar a si mesmo e
a tôda a equipe.
CONTUSÃO ENTRISTECE

Cláudio fèz apenas ginásti-
ca parada, no individual de
ontem, ficando calado c pen-satlvo, ao lado do campo,
quando seus companheiros
passaram aos exercícios mais
puxados.

Com a chegada do Dr. Vai-
dir Luz, o jogador passou parao Departamento Médico, onde,
após ser examinado, soube que
ainda não pode participar de
todo treinamento, o que o
deixou ainda mais tristonho,
pois isso torna mais demorado
o seu entrosamento com a
equipe.

Cláudio ficará tôda a sema-
na sob rigoroso repouso, além
de tratamento de fisioterapia
e aplicação de água quente e
iria sôbre o tornozelo contun-
dido.

O ponta-de-lança Jorge Cos-
ta também fêz exercícios pa-
rado, pois sentiu um princi-
pio de distensão na virilha. Ò
jogador ficará em repouso e
submetido a tratamento fisio-
terápico.

O técnico Tim ainda não
sabe como vai escalar o ata-
que para o jogo de domingo,
contra o Palmeiras, mas aíir-
mou que Cláudio, caso se re-
cupere, será presença certa. O
zagueiro Jairo Augusto, cm
experiência no clube, também
é presença garantida pelo téc-
nico, pois agraciou nos testes
já efetuados.

Tim é de opinião que seu tra-
balho junto à equipe vem sendo
prejudicado com a realização
dos treinos de conjunto íora
das Laranjeiras. O técnico
acha que não se pode abusar
da boa vontade do empréstimo
dos outros, permanecendó-se
por um tempo indeterminado
dentro do campo.

Já aqui nas Laranjeirasdisse — pode-se treinar du-
rante três horas seguidas. Pre-
ciso dêsse tempo, principalmen-
te nos aprontos, quando ensaio
determinadas jogadas, que têm
de ser repelidas diversas vê-
zes.

O Vice-Presidente Dilson
Guedes disse que o Botafogo
tem muita boa vontade em em-
prestar ssu campo ao Flumi-
nense, mas que o íato de gran-
de torcida comparecer aos trei-
namentos e ficar durante todo
o tempo participando das jo-
gadas e tentando ridicularizar
êste ou aquele jogador, levou-o
a mudança de local.

Se íôsse nas Laranjeira,.afirma — proibiria a entra-
da desses elementos em campo.
Os treinos não são jogos e sua
principal função é esquemati-
zar a equip., com o técnico di-
rigindo os jogadores em cada
jogada. Entretanto, todos vão
aos treinamentos querendo así
sistir. a uma partida entre titu-
lares e reservas, e passam a
vaiar quando não ficam satis-
ííitos com o que presenciam,
atrapalhando muito o trabalho
de preparação. Isso fica pro-vado com o excelente treino do
Fluminense na Ilha do Gover-
nador, na semana passada, sem
nenhum público.

O campo do Fluminense de-
morou mais tempo do que o es-
perado,. para ficar pronto, o
possivelmente só será liberado
no dia 15.

O médio Jardel já chegou a
um acêrtó com o clube, íazen-
do contrato de um ano, rece-
bendo NCrS 800,00 por mès (oi-
tocentos mil cruzeiros antigos),
sendo que NCr$ 3 600 (três mi-
lhóes e seiscentos mil cruzei-
ros antigos) serão pagos adi-
antadamente.

Santos vence
Colo-Colo
por2al

Santiago do Chile (De
Ciro Costa, especial parai o "í;
JORNAL DO BRASIL! _'o
Santos do Brasil venceu
ontem à noite, no Estádio
Nacional, o time do Colo-
Colo. do Chile, por 2 a 1, : M
depois de estar perdendo o
primeiro tempo por 1 a 0,
e jogar o secundo tempo
com apenas 9 jogadores,
mas o Vasas, da Hungria
foi o vencedor do Torneio
Hexagonal, ao vencer
Universidad Católica pc3 a 0, na decisão pelo g'average.

Pele foi expulso aos vin " .
minutos do primoiro temp;
depois de ter trocado soco
com Cruz, que mais tardr
também foi expulso ao agre ¦
dir Carlos Alberto. Aos 2
minutos do segundo temp
o juiz da partida expulso
Zito, depois de um incidei.
te. O Santos e o Vasas es-
tavam empatados com oi* ¦
pontos, mas os húngaros t
veram 21 gols a favor e
contra, enquanto o Santo;
tinha _3 gols a favor e 6
contra. A randa foi cle 80
mil dólares, recorde de ar-
recadação no país.

River Plate
venceu o
Palmeiras

Buenos Aires (UPI, especial
para O JORNAL DO BRASIL)— O River Plate, da Argenti-
na, venceu ontem à noite, por2 a 0, o Palmeiras de S. Paulo, '
em partida amistosa interna-
cional. Em outro jogo dispu-
tado também à noite, o Swi
Paulo derrotou o Atlanta, da
Argentina, por 2 a 0.

Jairzinho só
tira gêsso
em abril

Depois de mais de dois
meses com a perna engessa- %'
da, Jairzinho recebeu ordem
para caminhar auxiliado
por uma bengala, mas está
completamente desanimado,
pois sabe que só retirará o
gêsso daqui a um mês e,
portanto, não poderá reini-
ciar os treinamentos antes
de abril.

Segundo a opinião do mé-
dico Lidio Toledo, Jairzinho
sofreu uma fratura em cima
da fratura anterior porque
estava descalcificado. Por
causa disso, submeteu-o a
um tratamento especial . ¦
retardou a retirada do apa-
relho de gêsso para ter cer-
teza da consolidação.

TRÊS MACHUCAD.OS
'O' Botafogo voltou da ex-

cursão com trés jogadores
machucados: Joel, Gérson e
Dimas. O último já esteve
no clube para tratamento,
enquanto os outros dois de-
verão estar presentes na •
apresentação marcada para
sexta-feira, às 15h30m, que
será seguida dè revisão mé-
dica e individual.

Contudo, o técnico Admil-
do Chirol não está muito
preocupado, pois á equipe
não tem nenhum compro-
misso antes da estréia no
Torneio Roberto Gomes Pe-
drosa, dia 11 próximo, con-
tra o Atlético mineiro, de-
vendo até íá contar com.
todos os jogadores recupe^-
rados.

TABELA DO TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA

MARÇO RIO SÃO PAULO BELO HORIZONTE PORTO ALEGRE CURITIBA
- —-—  . ___________________________ ___

Domingo, Flu x Palmeiras : Portuguesa x Fia Cruzeiro x Atlético Grêmio x Inter Ferroviário x Bangu
Quarta, Bangu x Vasco Palmeiras x Cor. Atlético X Santos Inter x Flamengo fSábado, 11 Botafogo x Atlético .Portuguesa x Inter .'
Domingo, 12 Bangu x São Paulo Palmeiras x Vasco Cruzeiro x Fluminense Grêmio x Santos Ferroviário x Cor.
Quarta, 15 Flameiigo x Cruzeiro Santos x Inter
Sábado, 18 Vasco x Portuguesa S. Paulo x Botafogo Atlético x Bangu
Domingo, 19 Flamengo x Santos Coríntians x Flu Grêmio x Palmeiras Ferroviário'*Zfiíèr- .
Quarta, 22 Vasco x Cruzeiro Santos x Botafogo Inter x São Paulo
Sábado, 25 Bangu x Flamengo Cruzeiro x Portuguesa
Domingo, 26 Vasco x Santos São Paulo x Flu Atlético x Palmeiras Grêmio x Botafogo Ferroviário x Palm.
Quarta, 29 : Flamengo x Grêmio Coríntians x Cruzeiro Inter .x'Botaf ogo

ABRIL

Sábado, Vasco x Fluminense São Paulo x Santos
Domingo, Bangu x Grêmio Palmeiras x Cruzeiro Atlético x Flamengo Inter x Coríntians Ferrov. x Portuguesa
Quarta, Fluminense x Atlético Portuguesa x Palm. Grêmio x Coríntians
Sábado, 8. Botafogo x Bangu Santos x Palmeiras •• Domingo, Flamengo x São Paulo Coríntians x Vasco . Atlético x Grêmio Inter x Cruzeiro Ferrov. x Fluminense
Quarta, 12 Botafogo x Flamengo Portuguesa x Coi-. Cruzeiro x Bangu Inter x Palmeiras
Sábado 15 Flu x Botafago Santos x Portuguesa
Domingo, 16 Bangu x Coríntians Palmeiras x Fia Atlético x Inter Grêmio x São Paulo
Quarta, 19 . .' Sao Paulo x Ferrov. Cfuzeiro x Santos Inter x Fluminense
Sábado, 22 Flamengo, x Vasco Coríntians x S. Paulo Ferroviário x Cruzeiro
Domingo, 23 Botafogo x Palmeiras Santos x Bangu Atlético x Portuguesa Grêmio x Fluminense
Quarta, 26 Vasco x Botafogo ¦ S'. Paulo x Portuguesa Atlético x Coríntians Inter x Bangu
Sábado, 29 Botaf ogo.x Coríntians Ferrov. Flamengo
Domingo, 30 Fluminense x Santos Portuguesa x Bangu Cruzeiro x S.' Paulo Grêmio x Vasco

MAIO

Quarta, Flu x Portuguesa Santos x Ferroviário Atlético x São Paulo Inter x VascoSábado, Fia x Coríntians
Domingo, Flu x Bangu Palmeiras x S. Paulo Atlético x Vasco Grêmio x Cruzeiro Ferrov x BotafogoQuarta, 10 Portuguesa x Botaf. Grêmio x FerrovSábado, 13 Fia x Flu Coríntians x Santos
Domingo, 14 Bangu x Palmeiras São Paulo x Vasco Cruzeiro x Botafogo Grêmio x Portuguesa Ferrov x Atlético
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AS LÁGRIMAS

E SORRISOS.

DO PRIMEIRO

DIA DE AULA
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l/m oi/iar porá o nôuo mttiitlo

Quando as primeiras escolas se abrirem hoje no
Rio, centenas de pequenos problemas vão eclodir. São
os problemas dos menino, que as freqüentam pela
primeira, vez. Simultaneamente centenas de sorrisos
vão se abrir. São os sorrisos dos meninos que voltara
das férias e reecontram os colegas depois de três lon-
gos meses de praia, cinema e história' em quadrinho.

O grande drama de todos os anos — dos meninos
que choram — vai se repetir de novo nas portas dos
colégios, mas não precisava. Eis uma historinha para
demonstrar:

Carlinhos vivia cercado de atenções. Saía apenas
com a mamãe ou com a babá, protetora infalível qüe
jamais deixava que os meninos maiores se aproxi-
massem para tirar sua bola. Ouviu falar de escola
mas ligou escolas à merendeira e à roupa nova — o
que não era muito desagradável. Mas no primeiro
dia voltou para casa desesperado, sofrendo de do-
enças imaginárias e recusando-se a enfrentar os pe-
rigos de um mundo cheio de crianças, onde as aten-
ções são • repartidas. Carlinhos é apenas um dos ca-
sos e talvez o mais comum.

. .A psicóloga Regine de Morais, estudando o pro-
blema, afirma que para uma boa adaptação das cri-
ancas que entram hoje na escola são necessários os
seguintes fatores: relação adequada entre mãe e fi-
lho; harmonia de principios entre escola e casa; e,
finalmente, entendimento entre professora e mãe a
respeito dos problemas da criança.

A mãe do tipo possessivo poderá arruinar a adap-
tação do menino à escola. Ela é aquela que vive to-
mando decisões por êle, que não deixa que faça nada
sozinho. Quando êle se sente num novo ambiente,
como Carlinhos, fende-se o terreno que o suportava:
esse terreno seguro se recompõe apenas com a pre-
sença da mãe.

Outro problema: Cristina estudava num colégio
de freiras e temia muito pela sorte dos pais. Para
ela, eram pecadores porque jamais freqüentavam mis-
sa aos domingos.

O que se deu ai é o choque de princípios entre
a educação no lar e na escola. Há outros casos, como
o de Sandrinha. Ela passava as aulas ouvindo os pro-
fessôres dizerem que precisava se vestir com recato.
Quando a mãe pedia que vestisse apenas o short, pois
fazia calor, Sandrinha chorava e rezava frenética-
mente: tinha medo de que a mãe fôsse para o inferno.

Para os mais velhos, entretanto, a volta â escola
representa uma volta aos amigos, muitos dos quais
não foram vistos nas férias. E representa também
uma possibilidade de contar, ouvir e perguntar sóbre
todas as histórias. No Rio, a mais triste será certa-
mente a das chuvas, que além de destruir casas ali-
jaram centenas de crianças — as da Fazenda Mo-
dêlo — nesse primeiro dia de aula.

Para todos os pais entretanto só resta uma coisa:
, esperar que voltem e contem as novidades.
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CINEMA
EhX AZEREDO

CIÊNCIA
JOSÊ-IT AMAR DE FREITAS

O CINEMA
DESABANDO

Se excetuarmos Tôdas as Mulheres áo Mundo,
que é a primeira boa e pessoal comédia brasileira, a
semana se apresenta tão medíocre quanto as que a
antecederam em janeiro e fevereiro. Só a grosseria
e a falta de assunto da televisão, mantendo a maio-
ria dos receptores desligados na maior, parte dos ho-
rários de transmissão, explicam por que exibir fil-
mes a ingresso pago ainda é muito bom negócio
para os homens que controlam circuitos de salas e
uma forma razoavelmente interessante de ganhar dl-
nheiro para os exibidores independentes ou mais mo-
destos. A mediocridade e a monotonia dos carta-
zes espantam até os comentaristas mais benevolen-
tes. Não sou dos que reclamam arte, genialidade,
avant-garde, de todos os programas. Pelo contra-
rio: acho da maior importância (especialmente nas
grandes e exaustivas cidades — como êsse Rio em
estado de guerra, black-out, ruínas) a oferta de uma
próspera, indústria de diversões. Que diabo! Chaplin,
Ford, René Clair sempre foram diversão e, se exce-
tuarmos algumas seitas de críticos, ninguém se atre-
veu ainda a negar o valor artístico de suas obras.
Poucas escolas constituiram-se em melhor exercício
de imaginação do que a comédia burlesca americana,
com pontapés no traseiro e tudo. Mas até na seara
do simples entretenimento a dieta dos cinemas ca-
riocas está intragável. Salvo esquecimento, eu só
seria capaz de citar dois espetáculos muito bem fei-
tos e dotados de um mínimo de inteligência na tem-
porada de 1967, até o momento: 007 contra a Chan-
tagem Atômica (Thunderball) e Como Roubar wm
Milhão de Dólares (How to Steal a Million). Não
são filmes excepcionais, nem de inteligência capaz de
perturbar a digestão do consumidor de telenovelas.
É pouco. Não precisaríamos recorrer ao contraste

, com uma grande metrópole como Buenos Aires, que
viu Bergman com regularidade antes dos europeus;
em Montevidéu e outras capitais da América do Sul
o público tem acesso normal à maior parte da me-
lhor produção francesa, ao cinema da área sovié-
tica (embora só Tcheco-Eslováquia e Polônia inte-
ressem realmente), às produções suecas e japonesas.
No Rio, de uns anos para cá, a quase totalidade da
importação italiana consiste de macistes, westérns
caricaturas, comèdiazinhas de série ou pesadas chan-
chadas. Na Trilha das Feras, de Eizo Sugawa, con-
siderado por críticos paulistanos o melhor de 1966,
passou em uma sala do Méier e voltou para as áreas
da imigração japonesa no Sul. O que vemos do ci-
nema japonês? Um Kurosawa por ano, em média,
science fictions e gangsters modelo USA. Diz-se queo cinema japonês atravessa uma crise de qualidade,. mas os cariocas — espectadores exigentes — nunca
tiveram chance de formar uma idéia sôbre êsse cen-
tro produtor que quase todo ano (com crise ou sem)
é o mais rico em volume de produção.

Eu pretendia escrever alguma coisa sôbre Turma
Bossa Nova_(Get Yourself a College Girl), mas, fran-
camente, não há o que dizer. Como tantos subespe-
táculos perpetrados na área do iê-iê-iê, é um long-
play com péssimas ilustrações coloridas. Talvez não
dê assunto nem à coluna de Discos Populares. Ou
pode dar uma pequena nota: Astrud canta The Girl
from Ipanema. Infelizmente.

Resta repetir e recomendar uma visão do fenô-
meno: após seis décadas, um cinema que teve várias
fases expressivas como o brasileiro obtém, com Tô-
ãas as Mulheres do Mundo, sua primeira comédia.

DISCOS POPULARES
JUVENAL PORTELLA

A MUSICA
DE D. LINA

Lina Pesce, segundo Denis Brean, é "uma legen-
da de grande inspiração na constelação artística da
música popular brasileira". Confesso que não a co-
nhecia, ou melhor, não conhecia as suas criações.
Estou sendo apresentado a elas pelo elepê CLP 11471
da Copacabana e, humildemente confesso, não me
agradaram. A seleção de 12 músicas, de muitos gê-neros, inclusive bolero, ressente-se de uma íôrça co-
mum nas páginas realmente belas: o poder de co-
mover. Ora, Brean, a Sr.a Lina Pesce, se tomar como
base a presente seleção musical, nunca poderá ser
uma legenda de grande inspiração nesta coisa bas-
tante séria que se chama música popular brasileira.

É muito fácil,, dizem, criticar alguém. Mas, pá-rece-me, também é muito fácil promover alguém
usando a contracapa de um disco. Pode ser que eu
me engane, mas Lina Pesce não passa de uma es-
forçada autora, sem muito brilho nem futuro. La-
mento ter que fazer tais afirmações, mas estou aqui
para evitar que o discófilo se deixe levar por umas
anotações nem sempre exatas.

O disco resume interpretações diversas das mú-
sicas de Lina e é assim:

Lado 1 — Se Você Tem Saudades de Mim, com
Agnaldo Raiol; Onde Estará Meu Amor, com Elise-
te Cardoso; Era Uma Vez, com Morgana; Lua-ãê-
Mel, Cantiga, parceria com Aldemar Tavares, comInezita Barroso; Meu Veleiro, com Adelaide Chiozzo.
Lado 2 — Bem-te-vi Atrevido, com Sivuca; Nas Ho-
ras de Sonho, parceria com Lídia Pesce, com Altami-ro Carrilho; Correria Saltitante, com Irani Pinto eviolino; Quisera, com Guaraná e orquestra; Pintas-silgo Apaixonado, com Pernambuco do Pandeiro; eBaião Concertante, com Uccio Gaetta.

Uma nova gravação da marca Som Maior apre-senta o conjunto denominado The Associatiun, numelepê — SM 1529 — que não desagrada. Interpre-tando músicas feitas — na maioria — por seus in-tegrantes, o conjunto tem condições para agradar ao
público jovem e, deve-se dizer, principalmente por-que nao faz música apenas para uma definição co-mercial. É fato que nao se trata de composições al-tamente artísticas, muito ao contrário, mas não de-vem ser qualificadas muito abaixo da média:

Em termos de interpretação os rapazes dão orecado satisfatoriamente e eu acho que isto já serve
para apresentá-los ao público.

Lado 1 — Enter The Young, Terry Kirkman; Your OwaLove, Jim Yester-Gary Alexander; Don't Blame It On Me,Addrisi-Addrisi; Blistered, Wheeler; ril Be Your Man. RusaGlguere, e Aiong Comes Mary, Almer. Lado 2 — Cherlsh, Kirk-man; Standlng Stiel, Bouechel; Message Of Our Love, Beettcher-Almer; Round Agaln, Alexander; Remember. Alexander. eChonges, Alexander.

O HOMEM RESPIRA DENTRO

DA ÁGUA COM MEMBRANA G. E.
Uma membrana artificial,

fabricada por cientistas norte-
americanos da General Electric,
permite ao homem respirar den-
tro da água, como os peixes, du-
rante o tempo que quiser.

AS VANTAGENS
DA MEMBRANA

Cada animal que avança na
sua escala de evolução — diz
Ati ante — deve se especializar
e, por isso mesmo, sacrificar algo
pertencente ao grau inferior. O
animal que está mais evoluído, o
homem, fêz muitos desses sacri-
fícios. Mas o homem tem uma
característica particular que tal-
vez defina bem a sua superiori-
dade: é incontentável. O homem
não se contenta em ter avançado,
em ter evoluído, mas quer tam-
bém reaprender as faculdades
perdidas. Um exemplo? O homem
quer ter a capacidade de respirar
como os peixes, depois de ter des-
frutado de tôdas as vantagens de
ser um animal terrestre.

A novidade, em matéria de
técnica — nascida do estudo dos
peixes —, vem dos laboratórios
científicos da General Electric,
em Schenectady, no Estado de
Nova Iorque. Trata-se de uma
membrana, feita de uma espécie
de goma de silicones, que podedesenvolver, mais ou menos, fun-
ções idênticas às desenvolvidas
pelas brânquias (guelras, apare-
lho respiratório) dos peixes. Em
outras palavras: a membrana da
General Electric é impermeável
às moléculas de água, mas deixa
filtrar as moléculas de oxigênio
e dos outros gases dissolvidos na
água.

Respirando através dessa
membrana, qualquer homem po-
de permanecer debaixo da água
por quanto tempo quiser, pois
estará com a capacidade de ex-
trair diretamente o ar da água
e, em seguida, descarregar o ani-
drido carbônico e o vapor aquo-
so rejeitados. Na verdade, a mem-
brana é uma peneira super-
sensível.

Sem contar as aplicações prá-
ticas para os submarinos — con-
ta Atlante —, a nova técnica se
presta a interessantíssimas solu-
ções nos mais variados campos, já' 
que os inventores possuem uma
série de diferentes tipos de mem-
branas seletoras de diversos tipos
de gás.

A membrana da G. E. podeser usada na cirurgia, durante
operações que necessitam da cir-
culação extracorpórea (o sangue
do operado passa a circular em
tubos de uma máquina colocada
perto da mesa de operação, en-
quanto o coração permanece imo-
bilizado. No Rio e em São Paulo,
as operações com circulação ex-
tracorpórea já são comuns). En-

quanto ocorre a operação, a mem-
brana fornece oxigênio ao sangue
do paciente.

Outra aplicação da membrana
é para a dessalinização da água
do mar, tornando-a potável. Po-
deremos, igualmente, fundar em-
presas de circuito fechado para a
depuração do ar e seu enriqueci-
mento em oxigênio, coisa que será
útil e vital para nós, no.caso de
uma guerra atômica.

Mas o lado mais curioso, mes-
mo, para todos nós, da membrana
é a possibilidade de o homem po-der ficar sob a água, sem morrer
afogado.

O PEIXE E O HOMEM

Qual é a exata diferença entre
a respiração do homem e a do
peixe? Quem explica é J. Lôbo
Junqueira, professor de Ciências
do Colégio Estadual João Alfredo
e catedrático do Instituto de Edu-
cação da Guanabara: "se colocar-
mos uma vela sob uma redoma
de vidro, observaremos que sua
chama se extingue lentamente.
Faltou oxigênio, substância indis-
pensável à combustão. Do mesmo
modo, os seres vivos necessitam
de oxigênio para realizarem a res-
piração, fenômeno que garante
a produção de energia, sem a qual
é impossível qualquer atividade
vital. Os peixes retiram o oxigê-
nio, que existe dissolvido na água,
por meio de suas brânquias (a
parte que fica embaixo das duas
tampas, que muita gente pensa
serem as orelhas dos peixes).
Quando o peixe é retirado da
água, suas brânquias murcham
e, assim, diminui a superfície de
entrada de oxigênio para dentro
do sangue, que é o responsável
pelo seu transporte até as células.
Em pouco tempo, o peixe morre.
Logo a asfixia que os peixes so-
irem fora da água não decorre da
impossibilidade de aproveitamen-
to do oxigênio atmosférico, mas
de seu pequeno aproveitamento".

Todavia, existem peixes que.podem viver fora da água, pois
possuem, além da respiração
branquial, um ou dois órgãos que
funcionam como pulmões. Na ba-
cia amazônica são encontrados
muitos desses peixes que podem
viver fora da água, como certos
cascudos, a pirambóia e o tam-
boatá, que e capaz de migrar,
através da terra, de uma lagoa
que está secando -para outra.

Nos aquários com muitos pei-xés colocamos plantas para que
produzam oxigênio e, conseqüen-
temente, os peixes não morram.
As plantas, como os demais seres
vivos, não param de respirar, mas
consomem pouco oxigênio. Além
da respiração, realizam a fotos-
síntese, fenômeno pelo qual, ao
receberem luz, tiram gás carbô-

nico do ar e libertam oxigênio.
Como a fotossíntese é mais in-
tensa do que a respiração, deixa
um saldo de oxigênio, que os ani-
mais utilizam.

Os homens respiram diferen-
temente dos peixes. E é ainda o
Professor J. Lôbo Junqueira quemexplica a respiração humana: o
ar penetra no corpo através das
fossas nasais, para atingir os pul-mões. As fossas nasais são impor-
tantes, pois filtram o ar com o
auxílio dos pêlos, aquecem o ar
eo tornam mais úmido (daí a ra-
zão pela qual se aconselha a não
respirar pela boca). Passando .poroutros canais, o ar alcança os pul-mões e aí, em pequeninas cavida-
des chamadas alvéolos pulmona-res, o oxigênio do ar passa parao sangue dos capilares (vasos san-
guíneos finíssimos) que envolvem
os alvéolos.

Ao mesmo tempo, houve asaída de gás carbônico dos capi-
lares, para dentro dos alvéolos.
Calcula-se que existam 725 mi-
lhões de alvéolos, com uma su-
perfície total de 90 m2. A entra-
da e saída de ar dos pulmões não
depende deste órgão, mas de
músculos que podem aumentar
ou diminuir o volume interno da
cavidade do tórax. Quando au-
menta o volume, os pulmões di-
latam-se e o ar penetra — é a
inspiração. Quando diminui o vo-
lume, os pulmões são comprimi-
dos e expulsam o ar — é a expi-
ração. O homem adulto realiza
16 movimentos respiratórios porminuto; a mulher, 18. Êste nú-
mero aumenta com a atividade
muscular e diminui durante o so-
no. Cada inspiração leva aos pul-mões meio litro de ar. Durante
um dia, mais de 10 mil litros de
ar circularão pelos pulmões. De
todo êsse ar, serão aproveitados
pouco mais de 500 g de oxigênio.
Entrando no sangue, o oxigênio
combina-se, em sua maior parte,com a hemoglobina dos glóbulosvermelhos, que se encarregam de
levar o oxigênio para tôdas as re-
giões do corpo. A outra parte vai
dissolvida no plasma. Atingindo
os tecidos, a hemoglobina liber-
ta o oxigênio, que penetra nas
células e se combina com o gáscarbônico libertado por estas, pa-ra levá-lo para os pulmões. Para
que serve o oxigênio dentro das
células? Para se combinar com o
hidrogênio, que çrovém dos ali-
mentos quando êstes produzemenergia, e formar água. Elimina-
mos, por dia, de 400 a 500 gra-mas de água. Esta eliminação é
facilmente percebida num dia
frio: parece que estamos fuman-
do. Certos micróbios, entretanto,
obtêm energia das substâncias
sem libertarem hidrogênio. Por
isso, não necessitam de oxigênio.
São os micróbios que produzemfermentações (levedos e certas
bactérias).

Panorama

das letras

TEATRO
YAN-MICHALSKI

TEATRO MORRE DE CALOR
Voltando de férias, êste colunista

confessa que se sente desanimado di-
ante da impiedosa perspectiva que se
lhe oferece: a de passar duas ou três
noites por semana numa sala de es-
petáculos sem refrigeração.

Teatro sem refrigeração no verão
carioca é pura loucura e verdadeiro
atentado à saúde pública. Loucura,
porque teatro feito nessas condições
entra imediatamente em choque com
um dos seus principais objetivos, que
é o de proporcionar prazer ao especta-
dor; e atentado à saúde pública, por-
que todos sabem que sauna só é sau-
dável quando realizada em instalações
especialmente construídas para tal
fim, e sob rigoroso controle médico;
ora, a temperatura que reina em al-
gumas das nossas salas de espetáculos
lembra nitidamente a de uma sauna,
e não pode deixar de produzir efeitos
negativos sôbre o organismo do espec-
tador e, muito especialmente, sôbre o
organismo do ator. E não devemos es-
quecer que, em determinados dias (sá-
bado à noite, por exemplo), os artis-
tas são obrigados a produzir, nestas
condições tão adversas, um brutal es-
forço físico durante nada menos de 6
horas seguidas.

Não podemos, portanto, recrimi-
nar o público por estar-se afastando
dos teatros enquanto êstes não pude-
rem usar o seu equipamento de ref ri-
geração. Muito pelo contrário, acha-
mos que êsse público tem tôda razão
e, pessoalmente, não faríamos outra
coisa se não íôsse o nosso dever pro-
fissional.

Mas é evidente que as empresas
teatrais, cujas bases econômicas já são

tradicionalmente frágeis e instáveis,
sofrem um tremendo abalo por causa
desta abstenção. Se em condições nor-
mais já é muito difícil realizar um es-
petáculo que produza um resultado
financeiro compensador, a proibição
de usar o ar condicionado eqüivale,
mesmo para o melhor e mais átraen-
te dos espetáculos, á uma sentença
de morte — ou seja, de prejuízo —
praticamente inevitável. ¦

Sabemos perfeitamente que inú-
meros ramos de atividade foram atin-
gidos, com semelhante gravidade, pelo
racionamento de energia elétrica.
Muitos desses ramos de atividade são
incomparavelmente mais importantes
do que o teatro para a vida econômica
do País. Acontece, porém, que em re-
lação a nenhuma dessas outras ati vi-
dades, sejam elas comerciais, indus-
triais etc, as autoridades do País têm
o mesmo dever solene e consagrado
pela Constituição Federal: "Ò ampa-
ro à cultura é dever do Estado". Com
êste artigo, a Carta Magna reconhece
implicitamente que, contrariamente
ao comércio, à indústria etc., a cultu-
ra, no Brasil, não tem condições para
prover a sua própria subsistência, e
precisa ser ajudada e amparada pelas
autoridades, principalmente em épo-
cas de calamidade como a atual.

Êste artigo da Constituição, que
tem sido regularmente esquecido e
desprezado por' todos os Governos, e
muito especialmente pelo Governo
atual, já seria por si só suficiente para
justificar uma exceção que precisa ur-
gentemente ser aberta pela Comissão
do Racionamento em benefício do
teatro carioca, se essa Comissão não

quiser arcar com uma responsabilida-
de gravíssima em relação a tôda a cul-
tura nacional.

Não estamos pedindo muita coisa.
A autorização de usar o ar refrigerado
durante algumas horas por dia, con-
cedida aos aproximadamente dez tea-
tros que atualmente funcionam na
Guanabara, não vai agravar concreta-
mente o déficit do nosso abastecimen-
to. Temos certeza de que a população
não vai reclamar contra o privilégio
concedido aos teatros, pois compreen-
derá que se trata de uma caso de fôr-
ça maior, comparável ao dos hospitais,
e que não poderá ser invocado como
precedente por outras categorias pro-
fissionais, que dispõem de maiores
possibilidades de autodefesa.

O teatro, todavia, pode invocar
um precedente que foi aberto pela
Comissão do Racionamento: na sema-
na passada, foi realizado — com a li-
cença da Comissão — um jogo de fu-
tebol noturno no Maracanã, apesar do
regulamento que prevê a proibição do
uso da energia elétrica para fins re-
creativos antes das 22 horas. Não te-
mos dados concretos que nos permi-
tam afirmá-lo, mas acreditamos que
a quantidade de kw consumido no
Maracanã graças a esta autorização
da Comissão do Racionamento seria
suficiente para refrigerar todos os
teatros cariocas durante um mês.

Acreditamos que só por teimosia
ou insensibilidade os membros da Co-
missão do Racionamento poderão dei-
xar de atender a esta justíssima rei-
vindicação da classe teatral e do pú-
blico teatral do Rio de Janeiro.

Sô PARA HOMENS — Em
58(1 páginas, o médico Wilhelm
Stekel, psiquiatra vienensc, dis-
cípulo dileto de Freud, trata do
problema da Impotência Mas-
culina (Die Impotenz des Man-
nes), que a Editora Mestre Jou
apresenta em tradução de M.
Matthleu com prefácio do Dr.
João Carvalha! Ribas, assistên-
te e livre docente da Clinica
Psiquiátrica das Faculdades de
Medicina da USP e EPM. Con-
quanto especificamente trato
das perturbações psíquicas na
função sexual do homem, o 11-
vro envolve um estudo porme-
norizado sabre os vários pro-
blemas sexuais e anormalida-
des afins. Contem ainda a aná-
Use de 120 casos reais de pa-cientes da clínica do autor. O
livro do Dr. Stekel é multo
Importante e especializado par»ser resumido aqui em poucaslinhas. Sem dúvida, não sr de-
dica apenas a médicos, psicó-logos, juristas e pedagogos,mas ao público em geral.

AUTÓGRAFOS — O Serviço
de Documentação e a Escola
de Serviço Público do Depar-
tamento Administrativo do
Serviço Público lançam hoje,
em tarde de autógrafos, a par-
tir de 17h, na livraria da Fun-
dação G-stúlio Vargas (Av. Gra-
ça Aranha, 26) o livro Admi-
nistração de .Material, de Oscar
Vitorlno Moreira, em dois vo-
lumes.

KENNEDYANA — TJm dra-
mático documento é O Relato-
rio do Medo, de Edward Jny
Epstein, que com crueza c ho-
nestidade procura desvendar os
mistérios que cercam o assassi-
nato do Presidente Kennedy.
Por que não foi aceita a "ver-
dadeira Comissão Warren"? —
eis a pergunta que se procura
responder nesse livro a ser lan-
çado no Pais pela Edinova.

LIBERDADE — Mais um li-
vro que fala da liberdade aca-
ba de ser publicado pela Edi-
tora Civilização Brasileira. Des-
ta vez é a insuspeita Organi-
zação das Nações Unidas que
debate o tema. Seus eminentes
juristas coletaram, nas leis de
56 países, bem como em estu-
dos interpretativos e reivindi-
catórios de entidades especia-
lizadas no exame ou na defe-
sa dos Direitos do Homem, tudo
que é necessário saber sobre o
estado atual do direito à liber-
dade: O Direito à Liberdade
apresenta o tratamento legal
dado pelos povos a seu mais
precioso bem.

PASSATEMPO — Em sua
coleção Esportes e Jogos, a
IBRASA está apresentando o
Manual Completo de Aberturas
de Xadrez, de Fred Reinfelá,
em tradução de A. Tourinho.
Trata-se de um volume práti-
co de referência em que se ana-
lisam eexplicam as aberturas
de xadrez e as variações bá-
stoas que o jogador comum,
encontrará em sua atividade.
Mostra os modelos típicos, que
são fundamentais para a com-
preensão das aberturas, e tam-
bém explora o raciocínio que
serve de base a êsses movimen-
tos. Além disso o livro delineia
Idéias que nos levam a vencer
os jogos médios e trata daa
perspectivas para Jogos íutu-
res.

CARTILHA — Após ter pu-
blicado os quatro livros intitu-
lados Vamos Sorrir, destinados
às quatro series primárias, a
Editora FTD acaba de con-
cluir a coleção editando a car-
tilha do mesmo nome, de auto-
ria da Professora Maria Braz,
Diretora da Divisão dc Educa-
ção Fundamental do SESI e
técnica do Ensino Primário do
Estado de São Paulo. A auto-
ra, em sua obra, usa de uma
técnica pedagógica bastante
moderna: cada lição é repetida
na página seguinte em letras
manuscritas, facilitando, assim,
à criança ir familizariando-se
com as duas leituras. Quadros
ilustrados para serem coloridos
e denominadas as figuras nele
contidas são alguns dos exer-
ciclos da cartilha.

POEMAS — A Outra Face do ' 
\s

Espelho ê o titulo do livro de
poemas de Evandro Moreira, 'l
da Academia Cachoeirense de
Letras, que a Editora Leitura
acaba de lançar. Trata-se de
um parnasiano.

FICÇÃO — Samuel de Paula
ê o autor de Paralelos & Me-
ridianos, que a Editora Pon-
getti traz a público, recomen-
dando-o como "um livro telú-
rico-soclal" — "um romance
do atual momento histórico, de
estuante conotação político-so-
ciai, de profunda ressonância
humana." ,

MILITARISMO — O Milita-
rismo Alemão (Com/Sem Hl-
tler), do historiador L. Bezi-
menski, aborda o problema do
rearmamento da Alemanha,
alertando para o perigo da III
Guerra Mundial. Num estudo
de mais de 500 páginas o autor .
remonta aos primeiros dias de
Hitler, insistindo em que êle
náo era "um simples pintor de
paredes", como se quis íazer
supor, mas um especialista no
militarismo, que levou o mundo
â II Guerra. Pela primeira vea
no Brasil um livro conta a di-
plomacia secreta da Wehr-
macht. Tradução de Hílcar Lel-
te, Editora Saga.

i
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do cinema

AGUA QUENTE PARA BB
— Uma piscina de água
morna íoi especialmente
preparada aos estúdios de
BillancCdrt para que Bri-
gitte Bardot pudesse fazer
a última cena de A Coeur
Joie, na qual ela cai na
água completamente vesti-
da. A Escócia foi o local es-
colhido inicialmente, mas a
baixa temperatura da água
íêz a atriz recuar e obri-
gando o diretor Serge Bour-
guignon a utilizar o recurso
da piscina no estúdio.

FANTOMAS — André Hu-
nebelle continua com, a sé-
rie delectivesca Fantomas.
Agora é Fantomas contra a
Scotland Yard, onde numa
cena o veterano Jean Marais
tem que subir e descer a
grande fachada do Castelo
de Roquetaillade, em Lan-
gon, nas imediações ãe Bor-
áeaux, segurando nos bra-
ços Françoise Christophe.

BELLOCHIO FILMA —
Marco Bellochio, jovem di-
retor italiano de 27 anos.
que alcançou grande sucesso
com I Pugni in Tasca (exi-
bido no FIF), está realizan-
do seu segundo filme. Cina
É Vicina (A China Está Per-
to) que é a história de uma
família Italiana em crise.
Êste é o quarto filme'da sé-
rie de nove que o produtor
italiano Franco Cristaldi es-
tá fazendo para a Colúm-
bia, abrangendo um período
de três anos. Dentro dêste
acordo já foram produzidos
Vagas Estrelas da Ursa, de
Visconti; Vma Rosa para
Todos, e Kill me Quick Vm
Cold.

SUPERVISOR DE PUBLI-
CIDADE — Saul Cooper, que
já supervisionou a publici-
dade áos filmes Agonia e
Êxtase, Cleópatra, Grand
Prix e outros, foi indicado
para supervisor de publici-
dade da United Artists na
Europa. Seu escritório será
em Paris, substituindo Char-
les P. Juroe.

VIM DEL MAR — Será
aberto hoje, oficialmente, o
V Festival de Cinema de
Vina Del Mar, na Sala de
Cinema de Arte, com a pre-
sença de convidados espe-
ciais de vários países além
de autoridades e do mundo
cinematográfico do Chile.
Dez paises da América La-
tina participarão da Mos-
tra que se prolongará até
o dia 8.

CINEMA NA ESPANHA
— A Paramount está prepa-
rando uma planificação pa-
ra o cinema espanhol. A
idéia básica consiste em ãe-
senvolver as co-produções e
garantir a distribuição dos
filmes espanhóis.

"OPINIÃO PÚBLICA" _
Já está pronto o longa-me-
tragem de Arnaldo Jabor,
Opinião Pública. O filme,
um documentário, dentro da
técnica do cinema verdade,
é um vasto painel sôbre os
mais sensacionais aspectos
da vida cotidiana de uma
grande cidade como o Rio
de Janeiro. A câmara de
Dib Lufti entrou em casas
de famílias, nos corredores
dos edifícios, nos subter-
râneos da cidade, trazendo
à tona todos os dramas, co-
médias e situações incríveis
que normalmente as paredes
escondem. Também são fo-
calizados os ídolos da mú-
sica jovem, as cenas de his-
teria e violência, curandei-
rismo, delinqüência, infer-
ninhos e amor. Jabor sou- ,
be retratar a cidade, assim
como soube cantar a poesia
de uma classe no seu exce-
lente O Circo. Exibido na
II Semana do Cinema Bra-
sileiro, em Brasília, Opinião
Pública obteve o Prêmio Es-
pecial do Júri e os aplausos
de um cinema lotado. Seu
lançamento está previsto
para março.

MACIEL E A COMÉDIA
— Cem Mil Strykmas será
o segundo longa-metragem
âe Luis Carlos Maciel, que
foi revelação em Society em
Baby-Doll, já veterano di-
retor teatral, cem Mil
Strykmas ê uma comédia
que conta a história da moe-
tía de maior valor no mun-
ão, o strykma. Cftico Ani-
sio deverá fazer o papel
principal, ou melhor', sete
papéis principais. A produ-
ção será da MAPA.

ACINCIA D.O
JORNAL DO BRASIL se

SÃO CRISTÓVÃO
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JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Enquanto o General Jaime Graça, aqui

mesmo no JB, denunciava-a corrupção policial,o meu cassino predileto continuou funcionandoa todo vapor. Não sou viciado em jogo; rara-
mente faço uma fèzinha; a Loteria Federal é
que costumo acompanhar sempre que posso.Mas o meu cassino predileto, cujo endereço não
darei, em primeiro lugar, porque não gosto des-
sas coisas; e, em segundo lugar, porque funcionaabertamente, com o conhecimento e a tolerân-
cia da Polícia, o meu cassi7io é pitoresco, folcló-rico, com toãos aqueles homens sentados atrás
de uma longa mesa e aqueles dois outros ho-
mens atrás dos guichês que lembram os guichêsdos cinemas antigos, do interior. Ali funcionamvárias modalidades ãe jogo, mas o jogo do bicho
é o forte da casa, com três sorteios diários rea-
lizados no Rio de Janeiro e também com o re-sultado de Niterói. Você pode jogar separada-mente no Rio e em Niterói, ou jogar simultânea-
mente nas duas praças, mediante uma opera-
gão que até hoje não consegui compreender.

HOJE DÁ AVESTRUZ
Jornal do Brasil, quarta-feira, 1-3-87, Cad. B — 3

Você chega lá e faz o seu jogo com um dos ho-
mens da longa mesa. Em seguida, você apresen-
ta a pule no guichê, paga e recebe o original,
ficando o homem do guichê com a cópia em car-bono. A freguesia é variada, seleta: homens ãenegócios, rapazolas que praticam, o surf, bebe-
dores profissionais de chope, empregadas do-
mestiças e operários. A organização sempre me
pareceu exemplar. Muitas vezes, vimos tam-
bém quando um carro oficial parou na esquina
para receber a sua mesada diária. O único abor-
recimento, em tudo isso, é quanáo você cerca
pelos sete lados uma centena cotada, consegue
ganhar duas vezes e acaba recebendo bem me-nos ão que esperava. Explicação: os números
cotados são aqueles que costumam dar commaior freqüência, de modo que muita gente jo-ga neles e, se algum áia der e o banqueiro nãotiver tido o cuidado ãe cotar esse numero, abanca explode, o banqueiro vai à falência e tu-do o mais.

Minha centena predileta é 71S. O número

íff e uma âas dezenas ão cachorro, Se o leitornao iniciado quiser descobrir qual é a dezenacorrespondente a cada bicho é só multiplicar
por quatro o número do bicho. Por exemplo:cachorro é número 5. Multiplicando por quatrotemos as dezenas 20, 19, 18 e 17, todas perten-centes ao grupo do cachorro. É o jogo mais fá-cil que existe, e sem dúvida o único que apaixo-na a alma popular, pelo fato de se movimentarentre símbolos e sonhos.

Ainda se joga no meu cassino predileto.Passei por lá há cinco ou seis dias e manáei apa-nhar o resultaão. Creio que naquele dia deu
porco. Não sou contra os que jogam, inclusivenao sou contra a proibição, num País em que oGovêmo explora outros tipos de jogo. Mas quese joga abertamente em todo o Rio de Janeiro,
ninguém pode negar. Negá-lo, aliás, seria um
bom palpite para o avestruz, bicho que corres-
ponde ao número 1 e às áezenas 04, 03, 02 e 01.
Façam seus jogos, senhores e senhoras!
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LEA MARIA
ESTRADA NOVA

Uma boa notícia para os
veranistas de Búzios, Cabo
Frio, Rio das Ostras, Ararua-
ma e outras cidades do Nor-
te do Estado do Rio: aquele
segundo martírio que é 
depois da travessia de balsa— subir a serra vai acabar.
Futuramente — talvez ain-
da ,êste ano — será asfalta-
da a estrada litorânea de
Ponta Negra a Saquarema.
Os carros particulares, obri-
gatòriamente, terão de tra-
fegar por ela, cortando cami-
nho diante de uma das mais
b el a s' paisagens, enquanto
os caminhões terão, sempre,
de seguir pela serra, que só
poderá ser usada pelo trá-
fego pesado.
JUNTOS NÃO; SOZINHOS
SIM

Os Beatles não acabaram.
Tem sido noticiado que eles
resolveram se separar. Esta
é parte ãa história. O grupo
não aparecerá mais em pú-blico, juntos os quatro, é
certo. Mas as gravações con-
tinuarão sendo feitas sem-
pre que algum deles — Paul,
George ou John, os composi-

tores
nova.

criar uma música

A SURRA NA FESTA
Sábado, na casa de Toni-

co Araújo, no Jardim Bota-
nico, a festa felliniana de Ga-
rota de Ipanema. Só entra
quem tiver convite. Nesta
festa, o galã Arduíno levará
uma surra de Rudolf Herman-
ny, O calmo Almir do Fia-
mengo, entretanto, apartará
a briga, liderando, como
sempre faz, a turma do deixa
disso.
BRASIL EM LEIPZIG

O Brasil vai participar da
Feira Mundial de Leipzig queserá realizada de 5 a H da
março. Trinta e duas firmas
brasileiras vão expor íieus
produtos, desde suco dc fru-tas até acessórios para auto-
móveis.
O PRESIDENTE REPOUSA

O Presidente Castelo Eran-
co aceitou descansar alguns
dias na Fazenda Azul, em
Porto Alegre, propriedade de
um velho amigo seu —<- João
Vieira Macedo. No sábado, o
Presidente visitou-o, como

sempre faz quando vai ao
Sul. João Macedo foi seu co-
lega no Colégio Militar e do-
na Atcnaiz, sua irmã, foi ma-
drinha de formatura de Cas-
teio.
SUSPENSE DE VERÃO

Nos últimos dias do vera-
neio em Petrópolis, os John
Lowndes, os Condes de Bele-
garde Saint-Larry, a Condêssa
de Bandrolini, os Humberto
MIontenegro, os Ronaldo Xa-
vier de Lima, todos assistiu-
río, assustados, ao filme de
suspense de Alfred HitchcocX
P.sicose — na casa'de Jorge
Bouças.

FEIJOADA DA VITORIA
Domingo, feijoada de 24 ho-

ras na Mangueira, comemo-
rando a vitória. Começa às
13 horas com batida de íimão
e termina na segunda-feira,
em meio a samba alto.
O "TIME" E A MODA

A reportagem ãe capa que
o Time, em Nova Iorque,
pediu ao seu bureau carioca,
sôbre personalidades e coi-
sas do Brasil, está virando.

mania. Quem nela não sair
não está na moda — como
acontece com o Garota. O
fotógrafo Zing, responsável
pelas fotos em córes que
serão publicadas no encarte
da revista, já captou, com
sua câmara, Maria Betânia,
posando de pareô no Arpoa-
dor; também fotografou Gui-
de Vasconcelos antes ãe a
moça viajar para Paris; tam-
bém selecionou alguns ecta-
cromes de Terra em Transe
para enviar a Nova Iorque.
O PONTO DESTE ANO

Ao que tudo indica, o
drug-store da Lagoa, este
ano, se firmará como um
dos mais animados pontos de
encontro da gente moça da
Zona Sul — a chamada "ge-
ração pré-bateau". É um lu-
gar dos mais agradáveis de
Ipanema-Leblon, informal,
nom todo um espirito carioca.
Ricardo Amaral, seu dono,
aliás, anda pensando em de-
senvolver o centro de diverti-
mentos que construiu no ter-
reno do drug-store, do drive-
in e do boliche, faz-sndo uma
boate tipo ciub prive nos mol-
des dos dc Paris, Nova Ior-

que e Londres. Haverá venda
de títulos para um grupo fe-
chado e só entra na boate,
quem fôr sócio, ou então só-
cio acompanhando amigos.
Ficamos na dúvida se funcio-
na um ciub prive, no Rio.
Quando um figurão quiser en-
trar e não fôr sócio, começa-
rá o esquema do "sabe com
quem está falando?"
A ESTRADA VERMELHA

i Hoje, será apresentado em
sessão especial, o documenta-
rio do diretor' Torgny An-
denberg, filmado na Estrada
Belém—Brasília, para a tele-
visão áe seu país. São qua-
renta minutos de filme sôbre
a estrada que no titulo origi-
nal ão filme se chama ver-
melha.

NOVO RUMO
Eugênio Kusnet, o ator,

terminará sua carreira com o
Grupo Oficina, na próxima
semana, quando está progra-
mada a última apresentação
de Pequenos Burgueses. Sua
saída do Grupo se prende

MOCIDADE
WINSTON CHURCHILL
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Carlos Lacerda
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E ÊLE SALVOU
O MUNDO

O último lançamento da Nova
Fronteira é Minha Mocidade, de
Winston Churchilb A-tradução e o
prefácio são de Carlos Lacerda, queescreveu sôbre o autor: "Dizia o que
pensava e por pensar livremente e
patriòticamente não raro, pelo quedizia, foi vilipendiado. Mas um dia,
fartos de serem provocados e enga-
nados, seus patrícios lhe entrega-
ram o governo e êle salvou o mun-
do."

À NOITE
DO LEBLON

A noite, no Leblon, anima-se, e
um vaivém de gente que quer en-
contrar com gente vai-se fazendo
uma rotina no bairro, que até pou-co tempo atrás, exceto os seus dois
cinemas, mais nada de diversão ofe-
recia ao carioca. Agora, com a Casa
Grande, o La Molle, com o restau-
rante Mario's (do mesmo dono do
Chateau; mesma cozinha,) e com o
recém-reinaugurado Antonio's, um
roteiro de vida noturna se impõe
aos que sustentam a vida noturna
da Cidade.

O Antonio's, especialmente, es-
tá-se tornando, rápido — de uma
semana para cá — animadíssimo, e
ponto de encontro de gente-notícia.
(No sábado, o restaurante trans-
bordava de gente; o Sr. Magalhães
Pinto, anteontem, os Almeida Bra-
ga, os José Luís Magalhães Lins
eram alguns dos que lá estiveram).
Antônio era o chef da cozinha no
Nino. Com Manolo. um dos m; xtres
do restaurante aa Domingos Ferrei-
ra, comprou a casa (que se chama-
va Grill; um lugar simpático, com
bom refrigerado dentro, e mesas na
calçada) e continuou a oferecer a
mesma linha de culinária: o fettu-
cini, o stragon e assim por diante.

Jardel Filho e Damisa Leão no filme A Terra em Transe.

NOSSAS PEDRAS NO
TESOURO PERSA

Esta semana, um telegrama do Palácio Imperial de Teerã
trouxe certa agitação à loja H. Stern. É que a-.Imperatriz Farah
Pahlavi encomendava, no telegrama, meia-ãúzia de topázios tipo
Rio Grande, num total dc 120 quilates. Quatro das pedras, ela pe-dia, devem ser lapidadas em forma de gota. Dois serão retangula-
res. Todos, côr âmbar escuro

É capaz de a Imperatriz usá-los com sua nova coleção de ves-
tidos de tecidos leves que ela própria desenhou e enviou a um cos-
tureiro de Teerã para confecção. É que Farah, agora, além de con-
tinuar vestindo Dior, também adotou a sua própria linha para as
roupas que não sâo lá ãe muito bom gosto.

À ESPERA
DE CANES

Movimento do cinema
novo: irão para o Festi-
vai ãe Canes, em maio,
Todas as Mulheres do
Mundo, inãicação oficial
do Itamarati, Terra em
Transe, de Glauber Ro-
cha, a convite, e Opinião
Pública, áe Arnaldo Ja-
bor, a convite, também,
para a Semana ãa Críti-
ca. Garota de Ipanema,
provavelmente, será a in-
âicação oficial ão Brasil
para a Mostra Cinemato-
gráfica Internacional áe
Veneza, em agosto.

Sem dúvida que Terra
em Transe — que não vi-
mos mas sôbre o qual te-
mos ouvido falar entusi-
àsticamente — ãeVeria
ser o filme representante
oficial do Brasil em Ca-
nes. De qualquer modo,
apesar de não cbneorrer
ao Palmares, Terra em
Transe (que está sendo
pedido para uma sessão
especial, para o. Embaixa-
dor Binoche, que o quer
assistir) será apresentado
hors concours. O filme ãe
Domingos âe Oliveira,
por sua vez, exibido arde-
ontem à noite para uma
platéia repleta ão Cinema
ópera, foi motivo de nm-
nifestações também en-
tusiasmadas por parte
dos espectadores. Ao que
tudo indica é um repre-
sentanie correio para o
cinema nacional.

unicamente a desentendi-
mento artístico, não sendo
resultado de nenhum proble-
ma dc ordem pessoal ou eco-
nômico. Em setembro, Kus-
net segue para a Europa a fim
de aprender sôbre o ensino
teatral ao qual pretende de-
dicar-se quando voltar. En-
quanto não chega o dia de
sua viagem, Kusnet se inte-
ressa por trabalhar em cine-
ma ou na televisão.

MOREAU MORAL
Escândalo em Lon dres:

Jeanne Moreau vem ãe ser ci-
tada, pela atriz Vanessa Rod-
grave (uma das moças mais
em moda na Europa, atual-
mente), como causa de seu
divórcio de Tony Richarâson,
realizador de cinema. A rea-
ção da Moreau é lógica: "Não

entendo porque me envolvem
neste processo. Os dois — Va-
nessa e Richardson — têm
seus próprios desgostos e eu,
meus próprios problemas."

PiCADINHO
Os Frank Hime, que

vendem a sua casa em Pe-
trópolis — uma venda es-
petacular, que vem sendo
um dos assuntos mais co-
mentados nas altas rodas
—, pretendem trocar a pro-
priedade por uma outra, em
Cabo Frio, onde passariam
o próximo verão.

Frank Paranhos, médico
ginecologista, está interna-
do na casa de saúde São
José, ameaçado de ficar em
repouso por muito tempo.
Motivo: quando mudava um
pneu furado, na estrada pa-
ra Búzios, Paranhos sentiu
uma dor estranha e chegan-
do ao médico soube que ti-
nha uma vértebra partida.

No já batizado "ponto

político" da praia de Ipa-
nema (defronte do Coun-
try), o Ministro Nascimento
Silva, com sua mulher, Vil-
ma, que está recém-chegada
dos Estados Unidos.

O Senador Daniel krie-
ger, justificando suas con-
tínuas vindas ao Rio: "Bra-
sília é uma cidade sem es-
quinas e eu sinto falta de-_~Tãs "para"bater 

papo coirTõs
amigos."

Programa musical a par-
tir do dia 10 dêste mês: no
Casa Grande, Rosinha de
Valença, que andava sumi-
da, iniciará uma temporada.
Depois, embarcará para o
Japão, para tocar seu vio-
lão, a convite do Governo.

A cantora Edda, de jazz
e música brasileira, no sába-
do, canta na sessão do Clu-
be de Jazz e Bossa. A moça
é uma boa cantora.

Ontem, depois da estréia
de Todas as Mulheres da
Mundo, o elenco quase todo
foi esticar — e comemorar
o sucesso do filme — no
Bateau. Ao lado da mesa ci-
nematográfica, uma outra,
teatral, com ítalo Rossi e
Célia Biar. Numa terceira,
Helena Costa com o ator
José Carlos Marques.

Também ontem, Odete
Lara autografou seu último
disco, um compacto, no Disc
Center. Odete gravou, nesse
disco, o rancho Noite dos
Mascarados, música que nos
próximos meses deverá re-
petir sucesso semelhante ao
da Banda, isto é, deve es-
tourar no mercado. É com-
posição de Chico Buarque.
Uma beleza, por sinal.

Vinícius de Morais com-
pôs o seu primeiro iê-iê-iê.
Que também, dentro de me-
ses, virará mania.

Em Madri, Lorca inter-
ditado. Mariana Pineda foi
a peça que não conseguiu
autorização para ser monta-
da, no Teatro Marquina, com
a atriz Maria Dolores Pra-
derna no principal papel.

i1
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PASSARELA
De detalhe em detalhe

a moda 67 vem chegando
da Europa. Via Paris, via
Eoma, via Londres, de
onde vier, ela continua
sendo a mais visada pe-
las elegantes do mundo
inteiro. E não se fêz de
rogada. Êste ano, princi-
palmente, pois apareceu
exatamente como era es-
perada; dando uma certa
continuidade à moda do
ano passado, trarisfor-
mando o geométrico nu-
ma linha bem mais ie-
minina, mais jovem e
muito mais atraente.

E uma coisa é certa:
nunca a mulher foi tão
favorecida quanto agora.
Mesmo no que se refere
aos oomplemèntoa, que
por sinal são o passe livre
para a aceitação de um
costureiro.

COM DIOR FOI ASSIM

E vamos aos detalhes
da última coleção de ches
Dior:

foularâs de seda pura
em estamparia africana,
ultracolorida, ideal para
os tailleurs ç. terninhos
de meia-estação;

1 u v a s em napa, nas ,
cores mais variadas, com
.pespontos em todas as
costuras e abotoadas na
írente;

óculos em armações
claras e coloridas, redon-
dos, ovais e quadrados;-*. bolsas no gênero en-
velope, com alça única e
fechos dourados. O bran-
co predominou, seguindo-
se as cores vivas, para os
modelos mais esportivos;

bijuterias grandes e
com muito dourado, ten-
do algumas incrustações
de pedrinhas turquesa —
a côr favorita da maison
Dior;

relógio retangular com
as bordas arredondadas
e mostradores em alga-
rismos romanos. Pulsei-
ra de couro com fivelas
douradas;

meias de croché, em
fio mercerizado, nas cô-
res branca, verde-jade e
bege claro;

os chapéus para a tar-
de européia, que podem
ser usados em ocasiões
Informais, ficaram entre
o coco e o breton, de cô-
res claras e detalhes con-
trastantes;

o crepom invadiu o
campo da lingerie e se
misturou à guipura, num
conjunto de áéshabillé e
camisola, côr-de-rosa.

Desta vez não houve nem
princípio de guerra, mas apenas
um mal-entendido — feliz-
mente.

A notícia publicada nos jor-nal3, dizendo que os franceses
estavam novamente pescandolagostas em nosso território foi
Imediatamente desmentida pelaSUDEP — Superintendência de
Desenvolvimento de Pesca —
que afirmou estarem os barcoa
franceses, que operavam na cos-
ta nordestina, perfeitamentedentro da legalidade, pois fo-
ram arrendados a uma empresa
nacional, do Maranhão, a
IRPEX.

Mas, como o citado crustáceo
é um dos pratos favoritos dos
gourmets mais exigentes e tam-
bém um dos mais difíceis de
preparar, sempre é bom saber
tudo a seu respeito. Assim, a
qualquer momento você poderáimpressionar suas visitas, dis-
sertando aõbre lagostologia, ou
mesmo, se quiser, publicar um
livro: O Tratado Geral da3 La-
pontas do Brasil t suas Impli-
cações na Pesca no NE. De uma
forma ou de outra, sempre se
adquire algum conhecimento,
principalmente quando se trata
de um assunto dos mais agra-
tíáveis e pitorescos: a cria, pes-ca, industrialização, consumo e
preparo da lagosta.

UMA INDÚSTRIA
PARA EXPORTAÇÃO

Grande parte do produto pes-cado no Nordeste do Brasil é ex-
portado para oa Estados Uni-
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Foulurds, óculos escuros, lucas pespontadas e bolsa
envelope branca estão nu ordem do dia pura a moda (u.

A GUERRA FRIA
DAS LAGOSTAS

dos", seu maior comprador. As
lagostas são pescadas, trazidas
vivas à praia e imediatamente
decapitadas. Daí parte para os
congeladores. A parte congelada
é apenas a cauda, que é empa-
cotada em sacos de polietilenoe colocadas em câmaras espe-
ciais a 30° C, deep-freeziny. De-
pois de congeladas ela espera o
embarque em câmaras írigorífi-
cas numa temperatura de 22°,
onde pode ser conservada por
vários dias, sem perigo de dete-
rioraoão.

Quase toda a lagosta pro-duzlda no Nordeste é exportada
em forma de cauda congelada,
c pescada no litoral compreen-
dido entre Recife e Fortaleza.
As sobras, ou sejam, cabeças e
antenas, são reservadas parafazer farinha de excelente qua-lidade, muito usada no Nor-
deste.

Na íaixa litorânea, onde ó
freqüente a pesca da lagosta,
existem todos os recursos paracongelamento, estocagem e des-
pacho para o estrangeiro. Para
se ter uma idéia mais concreta,
aí yão alguns dados: há cerca
dc cinco anos atrás, «só a Cida-
de de Fortaleza exportou mais
de 1500 toneladas de caudas
congeladas, tendo essa quanti-dade aumentado bastante de
ano para ano.
A PESCA COMO ELA Ê

Pescar lagosta de rede, no
Nordeste, é proibido. Êsse pro-cesso, além de dizimar cardu-
mes inteiros, não seleciona o
produto, havendo o perigo de

se matar (ou só pescar) filho-
tes — o que irrita tremenda-
mente os pescadores. Nesse pon-
to, aliás, reside um dos maiores
atritos entre nordestinos e fran-
ceses, pois estes usam o método
da rede e Já acabaram com as
lagostas de diversos locais, in-
clusive da Guiana Francesa, on-
de já houve, enorme produção.
O método utilizado — e aponta-
do como o mais correto e pro-ducente — é o do uso dos "cô-
vos": grandes gaiolas que vão
ao fundo, contendo iscas (espé-
cie de alçapão aquático) e aprl-
sionam as lagostas que a mor-
dem. Cada "côvo" rende em mé-
dia (considerando safra e en-
tréssafra, plataformas rasas e
fundas), 4 kg de lagostas pordia. Um bote motorizado, com
três homens de guarnição; po-
de operar em 20 "côvos" e pro-duzir 30 kg de lagosta por dia,
que chegam à praia ainda vivas.

No Ceará, usando o mesmo
processo, sô que um pouco mais
rudimentar, as jangadas parti-
cipam tombem da pesca à la-
gosta. O interessante disso é
que nenhum — ou quase ne-
nhum — pescador come lagosta:
eles a acham muito feia.

ONDE SE COME LAGOSTA

Quanto à lagosta exportada
— que não deixa de ser uma
industrialização — o lugar do
mundo que mais a consome é a
América do Nor t e, principal-
mente os Estados Unidos. Aqui
no Brasil, Santos e Rio de Ja-
neiro estão entre os maiores

consumidores, mas não ultra-
passam Recife — Cidade onde a
lagosta é devorada nas mais dl-
versas maneiras, e em quantida-
des imensas, por preços ultra-
acessíveis. Tem gente comendo
lagosta assada até na beira do
mar, feita na hora!

COMO Ê QUE VOCÊ GÒSTAV

Bem, para início de conversa,
ninguém vai preparar uma la-
gosta .sem jamais ter ouvido ía-
lar nela. Mesmo para quem já
tem idéia de como se compra ou
se prepara uma delas, sempre é
útil umas informações do gene-
ro "o que devo íazer":

1.° — não compre nunca la-
gostas sem ter a certeza de que
elas são frescas. Para conhecer
melhor o bom produto, duas re-
gras que não têm exceção: exi-
ja a còr bem rosada e atente
para a éppca do ano — entre
agosto e outubro — quando é ra-
rissimo aparecer alguma lagos-
ta deteriorada com perigo de
intoxicação;

2.° — para retirar a casca dn
lagosta, é necessário lavá-la
muito bem, em água corrente, e
levá-la a cozinhar em água sal-
.sada (a seu gosto) durante 25
minutos;

3.° — a c a s c a da lagosta é
muito decorativa, portanto não
a jogue íora. E quando fòr re-
tirá-la, íaça-o com cuidado;

4-° — a lagosta pode ser ser-
vida inteira ou partida, varian-
do conforme o prato. Geralmen-
te em saladas elas vão dos dois
modos — partida, misturada aos

legumes, e inteira, servindo de
enfeite.

Bem, agora você já sabe com-
prar e preparar lagosta. Só íal-
tam as receitas. Estas são de
Mírtes Para nhos e estão pu-
blicadas no seu livro — Coisas
do Mar:

Ninhos de ehicôrea recheados
com lagostas: Ingredientes: 6
molhos de chicórea; sal; 1 la-
gosta; 4 ovos coüidos; 4 colhe-
res das de sopa de manteiga; 1
colher das de chá dc paprika; 1
colher da.s dè sopa de azeite, e
1 limão.

ilíorio üe preparar: l.o. Lave
a chicórea em bastante água
corrente, corte à juliana e leve
uma frigldeira ao fogo com
duas colheres de sopa de man-
téiga. Deixe dourar, junte a chi-
córea e refogue durante 10 mi-
nutos; 2.°) Cozinhe a lagosta
em água e sal durante 25 mi-
nutos. Retire a carne da casca,
leve a manteiga restante e o
azeite ao fogo, junte a lagosta,
a páprica e refogue bem; 3.°)
Arrume na travessa de serviço a
chicórea formando ninhos; no
centro de cada ninho, um pou-
co da lagosta refogada. À volta
os ovos cozidos e cortados em
rodelas. Sirva bem quente.

Segredando: é um prato
muito decorativo, saudável, sa-
boroso e serve como entrada!

Lagosta Chinesa: Ingredi-
entes: 1 cenoura; 1 amarrado
de salsa; 1 cebola: sal; 1 pitada
de pimenta do reino; óleo o
quanto baste: 250 g de lagosta;
200 g de carne de porco; 1 xíca-
ra de caldo de galinha (pode ser

comprado em tabletes»: 1 ôvo;
2 colheres de sopa de fécula de
batata e molho de soja o quan-to baste.

iiíofüo de preparar: 1.°) La-
ve a lagosta, separe a carne da
casca e reserve; 2.°) Leve uma
panela ao fogo com o óleo, jun-te a carne de porco (prèviamen-
te picada), a salsa, a cebola, a
cenoura, sal, pimenta (tudo cor-
tado miúdo). Deixe refogár em
íogo forte, junte o consome.
tampe a panela, diminua o ío-
go e deixe mais dez minutos. Ba-
ta o ôvo e despeje por cima; 3.°)
Misture a fécula de batata ao
molho de soja e um pouquinho
de á g u a, até conseguir um
creme.

Segredando: os chineses
servem êste prato com arroz
branco e a garrafinha cie molho
de soja uo lado.

Salada de lagosta: Ingredi-
entes: 1 lagosta; sal; 1 xícara
de maionese; 1 limão; 1 colher
de chá de mostarda: 1 colher de
café de molho inglês: 4 batatas
cozidas; 2 cenouras; 2 ovos cozi-*
dos e 1 pé de alface.

Modo de preparar: 1.°) Co-
zinho a lagosta durante 25 mi-
nutos. Deixe esfriar e reserve;
2.°) Prepare uma xícara de
maionese, junte o suco de limão,
a mostarda e o molho inglês.
Misture bem e reserve; 3.°) co-
zinhe as batatas e as cenouras,
corte miúdo e misture à maio-
nese (depois de irias). Cozinhe
os ovos e corte em rodelas; 4.°)
Arrume a lagosta sóbre a alfa-
ce, coloque a maionese ao lado
e enfeite com os ovos cozidos.
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Panorama
'o teatro

ESJJJDANTES MOVÍME:
TA> ilha DO GOVER1.
DOf,_. Existe, na Ilha
üov-vmeior, a Sala José
Alenci com capacida
para 5*) espectadores, e .
tada o um equipamei
sufleient. para a encena.' de espeti-iuos teatrais. 1
grupo de gtudantes, diri
do por Lu, Fernando C
maráes, íuiicra o Depar
mento de -eatro daqu
sala, e prete%e realizar
um movimen! bastante
tenso e origim], destin.
não somente à\.opu]_ição
o principahnent'. ao públ
estudantil — daülha, n
também de toda Z'ma Noi

Entre os proje os esl
çados, alguns jã ei.*, fase
exeV.ução, merecem des
que:

apresentação mtusal
um grupo profissio&l,
minimo, seguida de d_b(
e distribuição de um bole
contendo bibliografia-e
formações sóbre o espi
culo;

des envolvimento
Teatro Infantil, seg
programação elaborada
as professoras primáriadivulgação de ,.o_.ua_
da dramaturgia nacionl.
através de leitura de pe*çL.(quizenal), se possível cJn
a presença, do autor;

curso de interprete
a ser dado por Sérgio V
com início previsto
abril; os alunos dêste e
serão aproveitados na i.
lagem que representar
Grupo Arena da Ilha —-
caráter universitário ¦— .
festival de Teatros Unive;
sitários em São Paulo;

publicação de uma sí»
rie de artigos sobre o deseí.
volvimento do Teatro %fú*
versirário e sua função io
Brasil.

Por outro lado, os respo i
sáveis pelo Departatnen o
pretendem realizar, quinz *
nalmente, uma Exposiç; o
Depoimentos, na qual serio
divulgadas opiniões de ai
tores, diretores, intérprete
críticos e cenógrafos solu
os problemas e a realida a
do teatro brasileiro. Paral
primeira dessas expos.t,
cuja inauguração está
principio marcada para
abril, íoram seleeionade
ainda sujeitos a confirmt
— os seguintes nomes o <
maturgo Nelson Rod-rig-
o diretor Gianni Ratto,.
atores Fauzi Arap e Ag
Ribeiro, as atrizes Ma**
rida Rei e Glauce RocK.
cenógrafo Anísio Mede:
a figurinista Bela
Leme, e ainda o crítico
trai do JB.

Para o programa de a-
ximação da platéia da 7
Norte com a Ilha do Go
nador, o Departamento
Teatro da Sala José de A
car espera contar com ia
laboração dos Centros _
dêmicos e Grêmios Escolí
Os interessados podem,
de já, entrar em contato
Luís Fernando Guimarã

CRIADAS VÃO BEM
IPANEMA — A encen,
de As Criadas, âe Jean
net, dirigida por Ma
Gonçalves e interpre¦por Érico de Freitas, Ci
Vareza e Labanca, está
cangando bastante sue
na sua atual temporadt
Teatro de Bolso, Basta t
i_..e a arrecadação de
nas uma semana ch.
quase a igualar a receit
toda- a primeira tempo.,
da peça no Teatro Can

GIELGUD NO TEA'
NACIONAL — Sir John
elgud, que nos visitou
dezembro do ano pass
fará êste ano dois grai
papéis no Teatro Naci»
Britânico: dirigido por
rone Guthrie, Gielgud :
o papel-título de Teo*tu/c
Molière, enquanto Lauri
Ollvier o dirigirá no &*
de Soneca.

FESTIVAL INTERNAC
NAL EM LONDRES — '.
tradicional Temporada.
Teatro Mundial tio Aldu
Theatre de Londres ,
inaugurada no próximo
27 e contará com a par
IMção de oito elencos,
trangeiros: o Teatro No
nal du Polônia — gue o
rá o Festival —, o Ti
Nôvo do Japão, a Co
Frltnçaise, o Teatro úa
dade de Bremen, o Ti.
Cameri de Israel, o T,
Grego de Arte, o Ph,
Teatro de Milão, e o Te
Balaustrada da Tcheco
lováquia.

% 
¦"MULHER" VOLTA

CARTAZ — A partir d
ta-f eira, a comedi; -
Edgar G. Alves já i
sentada nos teatros A,
e Bolso, estará no Teat.
vai, ainda com André .
lon e Daisy Lucidi nos
péis principais.
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tf ele n ade h i m a :
ígora no Le Candelabro

3$$. TÇÕRNO DE HELENA —
. íeHs.ia de Lima retornará,

•iS-ri) ã madrugada carioca.
;c¥yter sido, durante seis

.... ''"~ esteio artístico do
.^ííceiro, assinou exce-

$¦* contrato com Sérgio"* 
.'ftsqúez « Jean Pierre, pro-
piletários do Le Candeia-
b:<fe. Helena volta com re-'P-rtório todo nôvo, onde se
d-jsfacani: último Carnaval,
cle Raul Mascarenhas e Ha-
roldo Barbosa; Meu Proble-¦ma, de Dunga; O Morro jâ
juío Pode Chorar, cie Orlan-
/do Henriques; Si, de Luis
Reis e Luís Antônio; A Feli-
cidade, de" Tom e Vinícius e
Aviso, de Fernando César e
Brltinlio. Acompanhando a
cantora está o excelente
t;'lo de Raul Mascarenhas,

i com o próprio ao piano, Pa-
pao na bateria e Muchiba
no contrabaixo. Temporada
de 30 dias, com apresenta-
«õc-s de segunda a sábado, ã
meia-noite.

ESTRÉIA LUSA — Refor-
vondo seu show típico por-
tutiuês, o Lisboa à Noite fêz
estrear, ontem, a conhecida
jr-.sia. Luisa Salgado (ex-
integrante do Trio Boreal).'
A lusa. cantora, em fins do

. ano passado, atuou no Cas-
sino de Esioril e no Olímpia
de Paris.

BOSSA DO CABRAL —
Sérgio Cabral vai estrear
nesta semana um conjunto
de passistas totalmente dife-
rentes. Os mulatos, no meio
do.' show, pararão de sam-
bar e cantar. No meio do sí-
lêncio, um deles.vai ao mi-
crofone e dá a última novi-
dad^jnima espécie de jornal
l'a)-'»vii; Hoje e amanhã, a
s> ¦••-.'/áo do Casa Grande se-

Amelão. De sexta a do-
¦vçfo, lá estará o conjunto' 
¦¦^iPB-4.

$$j$jVITE — A dupla Mieli
£:$8_scoli recebeu convite âe
iV.ôit Machado para levar o
slí|w üe Araci e Murilinho
áôWtiçèida para o Ga.light,
qv^^firâ. reaberto dentro âe
í/<-y"-'.«ít(!s, com aparelhagem

\ íot e decorar.Io novas.

, -' ^IDADES MUSICAIS —
fèftjablon enviou cle Pa-

¦.M&.ft ° Saint-Tropez as
--.¦nà novidades européias,

£;• Js quais está lnch Al-
._&, música gravada por
Ar^nto e que foi proibida
POjilú.

'¦_ crOLÉ NO ARPÈGE — Caso
Araci e Murilinho de Almei-
do. aceitem proposta para
reinaugurar o Gaslight,
quemrçleve ir para o Arpège
é o c 'mico Cole (que vem
jazendo sucesso no Carlos
Gomes). Com êle estarão
duas vedetas, três strip-

s:ty-.*e a atriz Sálúquia
i '..tirni. Nome do espetúcu-" í-í»?ibruras do Cole.

¦iíkv^NTES — Obtendo
pouçç ]iucesso, no £)rlnk. o
con.. -yi. de iê-iê-iê, The
Inoeenls, que veio, do Uru-
suai, com o cartaz de ser o
melhor.>'em seu gênero nu
América do Sul.

OBRAS DO RIO 1SU0 — As
óbms do r\ 1S0O estão sen-
do feitas em ritmo acelera-"'i Os dois salões serão uni-

\ haverá grande sala va-
.ba7i</ueíes no jirav. que

já sendo construído e se
^yr.tfâe, ainda, jazer um

jiácjcrraço para drin-

.'/IA

"W

Quase todos os países âa Europa
admitem o divórcio. Nos Estados
Unidos há cidades praticamente es-
pecializadas em divórcios fáceis.
Em Ciuãad Juarez, no México, um
casal pode se separar num prazoãe 24 horas, desde que prove a sua
presença no local. Na Itália, entre-
tanto, quando um casal quer des-
jazer seu casamento, tem três ca-mhihos a escolher: o assassinato, aadoção ãe uma nova nacionalidade
ou o pedido ãe anulação a um Tri-
bunal ãa Igreja.

Desde 1873 os legisladores ita-Manos vêm tentando introduzir odivórcio em seu país, mas atual-1
mente o balanço é de 40% dos ca- jsdis vivendo nà ilegalidade. Poucos
têm a coragem ãe recorrer à siigès-tão âe Pietro Germi em seu filmeDivórcio à Italiana: afinal o ãssas-
sinato é um risco muito grande.Menor ainãa é o número dos quepodem ãeixar o pais em busca ãauma nova nacionalidade como ji-zeram Cario Ponti e Sofia Loren. Eo recurso aos tribunais ãa Iareja,
além ãe muito áemoraâo, só"pode-
ser feito por casais católicos.

LUTA ANTIGA

Em quase um século de viâa oParlamento Italiano, nunca teve a

l I

ki

chance de expressar seu voto com
relação à questão do divórcio. No
entanto, nada menos ãe nove pro-jetos a respeito já transitaram pe-las comissões de exame da Câmara..
O último deles, de autoria do depu-
tado socialista Loris Fortuna, foiapresentado ano passado e vem
provocando uma reviravolta nas lu-
tas ãivorcistas na Itália. Foi orga-
nizada uma campanha pelo proje-tp em bases nacionais e a Liga Ita-
liana pelo Divórcio fêz um comi-
cio em plena. Praca dei Po-polo
em Roma, protestando contra, o
apoio que a cadeia e s i a t a l âeradio è televisão italiana (RAI) es-
taria dando aos antiãivorcistas. Se-
gundo o próprio Fortuna, pela pri-meira vez na história ãa Itália um
grupo organizado de pressão con-
traria, as linhas dos partidos.De acordo com o.projeto Feriu-
na, o casa m ent o se dissolveria
quando um dos cônjuges:

tivesse sido condenado a cin-
co ou mais anos de prisão por crime
doloso \

tivesse sido condenado porofensas morais à família, do outro
ou por maus tratos ao cônjuge e fi-lhos ou tivesse sião absolvido dessas
acusações por motivo de insanidade¦mental

tivesse abandonado ou esti-vesse legalmente separado do outro
por cinco anos ou mais

sendo estrangeiro, tivesse c/a-nho causa de anulação em seu pais.Nem sempre o divórcio foi proi-btdo na Itália. Durante a. domina-
çao napoleônica, entre 1804 e 1815,diversas cidades italianas ficaramsujeitas á legislação francesa quepermitia o divórcio. Com a Restau-ração èle foi banido ão país e essa
posição se consolidou em 1861 coma instituição do casamento civil semseparação, mas diferente do reli-
gioso. A primeira lei ãivorcista ita-liana é de 1873 e nos 30 anos que se.seguiram mais sete projetos ãe lei
foram apresentados. Até 1920, quan-do Mussolini colocou um ponto finalnu questão, apareceram mais oito
projetos. Km 1929 o Estado italiano
fez com o Vaticano o Acordo ãe La-trão pelo qual o princípio religioso
da indissolubilidade do matrimônio
era reconhecido, e assim ficou atéser consagrado pela, atual. Constitui-
ção, que regula o assunto em vários
dos seus artigos.

A LUTA POLÍTICA

Se a questão do divórcio temsido polemica através de quase todaa história da Itália, nunca houve

UMA VELHA LUTA POR
UM NOVO PAR v-

STELA SENRA-1'OLANAIl

DIVÓRCIO
v

ITALIANA

» ¦¦¦'Zmmmffim.y&.. US»- '%Bx8®

não se divorciam, ó.v homem sim

Jornal cio Brasil, quarta-feira, 1-3-67, Cad. B

um momento em que us disputas
estivessem tão acirradas quantoagora. Jovens e velhos se encontra-
ram na Praça dei Popolo numa rna-
nhã ãe segunãa-jeira. e usaram detodas as táticas ãe protesto. Üm parde pastores alemães carregava um
cartaz que dizia; "Animais pão se di-vorciam. Só qs pessoas civilizadas!"
Segundo as palavras de Fortuna, a
Liga Italiana pelo Divórcio 'vem 

in-
traduzindo urna -.política inteira men-
te nova com relação ao -problema.
Para as últimas eleições èl.á inceti-
iivou seus mé mb ro s a escreverem
cartas a todos os membros ão Parla-
mento ameaçando não votar em
qualquer candidato antidworcista.
Se, de acôrão cón). as estatísticas di-
vulgadas por Fortuna, o número âe
famílias prejudicadas,pela atual lei
atinge a casa.âo milhão, isto signi-
fica. potencialmente Uni"".'número
considerável: de votos. -. '

Politicamente a questão é ex-
plosiva. Fortuna é .socialista,e seu
partido é aliado.na coligação centro-
esquerda com os .democratas cris-
tãos. Estes se opõem firmemente ao
divórcio. O filais importante a cen-
seguir que o, projeto seja debatido .
votaáo no Partamento, porque ge-rahnente tdâos se detém nas comis-
soes de debate ãa Câmara. Enquan-
to isso os democratas cristãos tudo
farão para ver o projeto üetião, por-
que uma vez nà Câmara bs 'depu-
taáos comunistas provavelmente vo-
tariam com os socialistas, deixando
os p rime ir os com o embaraçoso
apoio ãos fascistas.

A LUTA NA. IMPRENSA

Também os jornais debatem o
assunto. O Corriere delia Será, tradi-
cional órgão ãe Milão, declarou:

Nove projetos ãivorcistas ío-
ram queimados. O Parlamento ita-
liano precisa ter a oportu niãaáe de
expressar seu voto com relação a uni
aspecto tão importante'' ãá" viâa âa
Itália. ¦ n '•','.-, ¦

O II Tempo, jornal 
'conservador

de Roma, disse que os manifestantes
âa Praça âel Popolo tiveram- mau
gosto em fazer p movimento quan-ão a Itália sofria coin as catástrofes
provocadas pelds chuvas. Qualquerlei ãivorcista causaria crise no Go-
vêrno eentro-esquerda da Itália,
acrescenta... e poderia até-causar a
sua queda. Os mqnifestaiites da
Praça dei Popolo queriam provocaruma quebra nà atual estrutura do
poder, num tempo em que o pais
precisa de xim poder definitivo.

E o jornal L'Unità, órgão oficial
do Partido Comunista,-declarou, elo-
gianão os que compareceram ao cg-
mício:

As leis italianas são., -meüie-
vais e necessitam mudança. Muitos
âesejavam o fracasso âa manifesta-
ção, especialmente o Partido-Demo-
crata Cristão, mas a ãespeito disso
ela foi U7)i sucesso. ¦ . , •

UM PROBLEMA DE MUITOS.

Após a segunda guerra o Go-
vérno italiano vem fechando-todas
as brechas na, sua legislação sobre
família. Até 1851 era possível paraum italiano obter' divórcio ou anu-
lação fora do país e tê-los reconheci-
dos na sua terra. A corte ãe Turim,
por exemplo, abriu caminho para
que Rosselini se casasse com Ingriã
Bergman. O diretor se divorciou ãe
sua primeira mulher na Austria em
dezembro ãe 1949 e a Côrtè áe Tu-
rim reconheceu.o áivórcio em janei-ro ão ano seguinte. •. -..

Para outro casal famoso, entre-
tanto, a lei italiana só tepi trazido ,
aborrecimentos. Sofia Loren e Car-
lo Ponti só conseguiram' afé hoje
acusações dé bigamia é um proces-so que continua, correndo pelas côr-
tes. Ponti foi casado pela primeiravez com Giuliana Fiastri, se divor-
ciou dela no México e se casou, por
procuração com Sofia em setembro
de 1957. Um grupo de cidadãos logo
denunciou Loren e Ponti por casa-
mento bígamo (na Itália pune-se a
bigamia com prisão de um a cinco
anos). O casamento mexicano de
Ponti foi anulado em 1963 por uma
corte ãe Ciüdaã' Juarez, nà esperan-
ça âe que as acusações üe bigamia se
desfizessem. Mas nove anos'depois
as acusações áináa estão áe pé e o
caso corre nos tribunais. Finalmen-
te, a solução foi encontraãa }e os noi-

. vos se casaram na última primave-ra num subúrbio ãe Pam. Ao tem-
po áas primeiras acusações' áe biga-
mia Sofia declarou: ¦¦'-.•-' '¦ ¦

— Muitas pessoas..'. ..na Itália
têm o mesmo problema. Se moves-
sem ações contra todo mundo que è
casado ilegalmente, as cortes italia-,
nas teriam casos para apurar du-'
rante 100 emos.

Segundo. Fortuna, .' perto üe
30 000 crianças nascem por ano, ãe
relações adúlteras. Mais ou menos
12 000 casais pedem separação legal
às cortes e de 25 000 a 50 ÕOO se se-
param nos tribunais. A lei italiana
admite um tipo áe separação legal
que se realiza com o afakamenio
ãos cônjuges e estabelecimento áa
custódia âos. filhos para'um âéles.
O marido poãe acusar a esposa âe
adultério quando quiser (pena parao aãultério---^ mii a ãois anos), mas¦ a lei fecha os olhos às aventuras do
marido, que só pode ser processado"por manter concubina no lar ou
para conhecimento público". Até os
antiãivorcistas gostcwiam áe mudar
essa lei e quando a corte constitu-
cional a manteve em 1961, o L'Os-
servátore ftomanç, - protestou, jun-
tamente com os comunistas-e as es-
posas italianas'. • •'

i2#^$^;v^^<«^ ij5g3)*<^*.^i-i^>;' MUTILADO %
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COLE E SILVA FÍLHO
fi
1:1n
_t
ti
rs
15
1.
H
H
sa
Fi

k

apresen.am no

TEATRO CARLOS GOMES
a revisía-show que é uma brasa

tw
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RIP-TEASE I I

VEJA AGORA OU NUNCA MAIS I

PEQUENOS BURGUESES
OFICINA

bs_S__j NCR$ 2,50

52-3456

com 4 audaciosos e simultâneos strip-teases n
Sessões contínuas a parlir das 17h30m, 20h e 22h, Kl

inclusive nas 2a_.-_eÍrns j2
Snxla-feira, estréia de DE COSTA A COISA VAI, is 20 e 22 herai H
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O Governo do Estado da Bahia, através da
Sesrefaria de Educação e Cultura, convidou

para participar dos festejos de inauguração
do TEATRO CASTRO ALVES, de Salvador

--(0)—
Dias 7, _, 9, 10 do março não haverá espetáculo

"OH QUE DELÍCIA DE GUERRA",
voltará ao cartaz do TEATRO GINÁSTICO, dia 11 às 20 • 22h30m
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5 ÚLTIMOS DIAS
TEATRO MAISON DE FRANCE - Reservas

Hoje, às 2.h.5 — Ar refrigerado
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Agora em TEMPORADA POPULAR

ER ZERO QUILÔMETRO"
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do Edgard G. Alvos
Dir. Floriano Faissal

Sete meses em cona em 65/66
com: ANDRÉ VILLON, DA1SY LUCIDI

grande elenco

PREÇO ÚNICO:

NCR$ 3,00
ESTRÉIA SEXTA-FEIRA ÀS 21 HORAS

no TEATRO RIVAL - Reservas: 22-2721
fcl
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Após o sucesso do SARGENTO DE MIÍ.ICIAS

o GRUPO DE AÇÃO apresenta
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MARIA FERNANDA apresenta

OVERSÁTIL

BREVE

TEATRO GLÁUCIO GILL (ex-Teatro da Praça)
Com ADRIANO REIS, PAULO PADILHA, DELORGES

CAMINHA e MARIA FERNANDA

de Augusto Boal e Guamieri
com: Jorge Coutinho, Ester Meflinger, Procópio Mariano e outros: H
Música: Edu Lobo — Direção: MÍItcn Gonçalves ja
Hoje, às 2Ih30m — Reservas: 25-6609 H

TEATRO CARIOCA - R. Senador Vergueiro, 238 g
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Ei FAUSTO WOLFF: ' Um espetáculo que recomendo a a
g todos os meus leitores" (TRIBUNA DA IMPRENSA).
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1 ARTE & DECORAÇÃO 1
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com: Erico Freitas, Carlos Vereza e Labanca.
Direção de Martim Gonçalves

Cenário e figurinos de Roberto Franco
no TEATRO DE BOLSO - Hoje, às 21h30m

Praça General Osório — Ipanema
Reservas pelo lelefone: 27-3122
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DECOR
CURSO DE TAPETES
Pontos, riscos, marcação do trabalho e
forração: aulas em pequenos grupos.

LA ESPECIAL - TAPETLON

£,_!BE&BEBBBBBB_BBKeEEESBBBEBKBBEBEBBBBBE&=E__-
Rua Toneleros, 356 — Tel.: 37-5917 — Guanabara
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CÂFÊ-T_ÂTRO CASA GRANDE
EAR-RESTAURANTE

apresenta

Hoje e amanhã: JAMELÃO
6.", sáb. e dom.: MPB - 4

Às terças-feiras: JAIR RODRIGUES

Avenida Afránio de Melo Franco, 300 — Estacionamento próprio
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Figueiredo Magalhães,
286 — Sobreloja Cine

Condor-Copa
HOJE, ÀS 22 HORAS - RES.: 57-6651

MIN-TEATKO
;j:.. ;-';'k: ,l:ív

y/DE BRECHT A
i«

3as., ,°s. c 5<_. I
— C_tudc_i.es —c*"°° 'STÃNISLAW PONTE PRETA'

"FESTIVAL DA BESTEIRA"
•n Carneiro
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STÜDI0 DE DECORAÇÕES E. LACE
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Dê um aspecto agradável ao seu lar.
Aproveitando o que já tem.

j CONSULTAS DE DECORAÇÃO: CR$ 25 000
CURSO DE DECORAÇÃO: CR$ 50 000
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R. Sousa Uma, 363 — C-03 — Tel. 47-2945 — Posto 6 .. t
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Dir.: Antônio Pedro — Música: Roberto I
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Um elenco delicioso
Carlos Eduardo Dolcbella, Cccil Tliiró, Célia Biar, Emilio Di Biasi,
Eva Wilma, Helena Ignes, ítalo Rossi, Juju, Lnfayette Galvão, leina
Krespi, Mauro Mcndcnça, Napoleão Monil Freire, Othoniel Serra,
— Paulo César Pcrcio, Rosita Tomás Lopes o Sérgio M-i-berti. —
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GAM
(GALERIA DE ARTE MODERNA)

REVISTA

MENSAL
DE ARTES

PLÁSTICAS

NAS BANCAS, LIVRARIAS E GALERIAS
-taBBBBBEBEKBBBBBEBiSBflBEEEEEaaBBEEnBBBEB

£SBEBaEaBEEEfflGEm__HH__HH_H_>ns__[_annaUBBHa0!_.

____^^_?n__!_wiiSB_s5^'^f^<rr^-^-_^

I. lahMcl-B-pB 'bíii ii_______¦i ¦!•*?__j^tWu-Bai-BfiMdBBB _^rt"*ito^ÉWiw_MBBrfi

HOW & EOITE
Hoje, às 21hl5m, no TEATRO GINÁSTICO

Reservas: 42-4521 — Ar refrigerado
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TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
Avenida Rio Branco, 179 — Tel.: 22-0367

Diãrianionle às 21 h — Domingos às 18 c 21h
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De Jorge Andrade
Prêmio Serviço Nacional da Teatro

Direção e cenários: Gianni Ratto
Figurinos: Beíla Fces Lemo, cem um gr. ride elenco
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NORMA BENGUEL
e Baden Poweü

BERIMBAU
DE 3." A DOMINGO

Dir. Music. — Guerra Peixe
Rua Barata Ribeiro, 90 — Tel.: 36-3483
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SANTA
R. Visc. Pirajá, 22 - Tel.: 47-8641 - (Gerador Próprio)

ÚLTIMAS SEMANAS"0 HOMEM B0 PRINCÍPIO AO FIM"
de Millôr .emendes

cem: FERNANDA MONTENEGRO - SÉRGIO BRITTO S
FERNANDO TORRES S
HOJE, ÀS 21H30M «

A seguir: "A ÚLCERA DE OURO" a
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RUY BAR BOSSA
apresenta de têija ¦ domingo

//

COM TUCA E MiÈLE"
um show Mièle & Bôscoli com o coniunto de Menescal

Rua Rodolfo Dantas, 91-B — Copacabana
Reservas: 25-0877 (até às 22 horas)
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Julie Andrews, melhor do ano

2-?_ Hollywood, Julie Andrews (na foto ao lado
ác Rock. Hudson) recebe orgulhosamente o Golãen
Clobe por haver sido considerada vela critica es-
trangeíra em Hollywood a melhor atriz de G6. Ju-
lie Andrews c conhecida do público brasileiro, prin-
cipalmente por seus papéis evi A Noviça Rcbslde
CThs Sound oi Music., de Robert Wisc, e Mary Pop-
pins (Mary Poppins., de Robert Slevenson.

1
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A pose da moda

A agressividade é apenas aparente: Peggy
Moeffit não é môça ãe nocautear ninguém, pelo
contrário, è conhecida como Rainha ãa Moda Pop.
E. como rainha, embora o aspecto de boxador, Reg-
gy joi a jovem que em 1964 começou a usar roupas
de banho Topples de Rudi Gemreich.

O QUE HA PELO MUNDO
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Visitando lssce-1
O conhecido escritor ale-

mão Guentcr Grass está
sendo esperado em Jerusa-
lém, onde permanecerá de
10 a 24 de março. Grass, que
íoi convidado há cerca de
um ano pelo Governo de Is-
rael, avistar-se-á, principal-
mente, com jovens escrito-
res do pais. Outro escritor
alemão, Heinrich Eoell foi
convidado por Israel, fai-
tando apenas marcar a data
da viagem.

Jean-Paul Sartre e Simo-
v.e de Beauvoir estarão em
Israel ã mesma época que
Guentcr Grass.

Crítica alemã 66
Os Prêmios dos Críticos

Alemães de lSGfi foram con-
feridos nessa capital, para
<\nco categorias. O Prêmio
de Música foi outorgado ao
regente do coro da Ópera
Alemã tle Berlim, Walter
líagen-Groll, por ter torna-
tio o Coro da Ó_ era, em seis
anos, um cios melhores no
gênero.

O Prêmio de Literatura
destinou-se ao escritor Elias
Canelti, residente em han-
dres, pelo conjunto de obras.
Suas obras caracterizam-se
por uma originalidade inco-
mum. O ator Erich Schellow
foi agraciado com o Prêmio
de Interpretação e o escul-
tor Guentcr Ohlwein rece-
licu o Prêmio de Artes Piás-
ticas tle 19GG.

O Prêmio dos Críticos pa-
ra o melhor filme destinou-
_e a Despedida de Ontem,
dirigido por Alexander Klu-
ge, tendo no papel principal
(a melhor atriz segundo os
críticos) a irmã do diretor,
Alexandra Kluge.

Propaganda
em conferência

Setenta e três represen-
tantes de paises latino-ame-
ricanos aceitaram até agora
os convites que lhes foram
enviados para participar da
Conferência Mundial sóbre
Propaganda que será reali-
zada êste ano no Royal Fes-
tival Hall, cle Londres, entre
27 e 29 de junho próximo.

Cerca de 2 500 delegados

procedentes de 40 paises cle-
verão com;, are cer ao impor-
tante conclave. *

A Conferência — a déci-
ma nona déste tipo — será
pela segunda vez realizada
em Londres. Está sendo or-
ganizada pela Associação de
Propaganda da Grã-Breta-
nha em cooperação com a
Associação Internacional de
Propaganda.

Os países latino-america-
nos que participarão desta
conferência serão a Argen-
tina (39 delegadqs), México
(25), Brasil (4), Colômbia
(3) e Uruguai e Venezuela
(i cada). >

Um dos principais acon-
teéirheritos da conferência
será um debate de três ho-
raS de duração pela televi-
sã.o, em três direções entre
Nova Iorque, Tóquio e Lon-
dres, e um delegado oficial
soviético que discorrerá sõ-
bre o desenvolvimento da
propaganda na URSS.

Inúmeras questões relati-
vas à propaganda serão de-
batidas no decorrer do con-
clave. Visitas a centros de
pesquisa e computação se-
rão igualmente organizadas
para os delegados partici-
pantes.

Habitações por minuto

Um trailcr-tenda muito
econômico, ora vendido na
Grã-Bretanha, pode ser re-
bocado por qualquer carro
pequeno e armado cm GO se-
gundos. Acomoda uma pe-
quena família eom todo o
conforto, conforme se viu
cm uma exposição sôbre
camping realizada em Lon-
dres.

A principal unidade —
que compreende um chassi
que pesa anenas 43 quilos e
o trailer 036 quilos) — aco-
moda quatro pessoas fácil-
mente. Uma ampliação, for-
necida como cxtra-oncional,
proporciona mais seis me-
tros de espaço, suficiente
para mais quatro pessoas.

Patrocinado por um dos
maiores jornais nacionais
britânicos, e projetado por
um dos principais especia-
listas na arte do faça você
mesmo, o trailcr-tenda é
vendido cm forma acabada,
a preço reduzido, como kit.

Teias as suas partes são
pré-cortadas e numeradas
para encaixe.

O trailer é parecido com
uma caixa. Ao levantar-se a
tampa, a cobertura da ten-
da sobe por si mesma e cs
quatro pés descem para sua
posição. Cada metade da
tampa torna-se uma cama
elevada, a uma altura do
76cm do chão.

A ampliação é _gada por
um ziper ao teto da tenda,
formando um telhado con-
tíiuio sôbre uma estrutura
dc mastros de liga de metal.
As partes laterais cão presas
por ganches à estrutura c

sustentadas por cunhas no
selo. A unidade-trailer pos-
sui duas janelas plásticas,
cnm cortinas. A ampliação
cisiiõe de duas janelas do
tipo de enrolar. Quando a
ampliação está sendo usada,
o cortinado fronteiro do
trailer pede ser baixado pa-
ra separar o local de dormi-
da.

Extras opcionais podem
ser vendidos cm kit ou
prontos para o uso. Incluem
um fogão, uma unidade de
armazenamento, uma mesa
c uma cômoda. Sc desejado,
c fornecido uma esteira pa-
ra forrar o chão do anexo.
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Ministrado pcln equipe do medicos e psicólogos do
INSTITUTO M.DÍCO-PSICOLCGICO, o curso c;.t.í dividido cm sele
aulas c será realizado nos dias 1 ., 15, 16, 17, o 21, 12, 23 do
corrente mês de março, ,i parlir das 18h30m.

PROGRAMA

1.a nula — Os De_.-iu_t_tmen.o_ Conjugai* e sua Influência na
14/3 formação da Personalidade dos Filhos.

2." nula — Anatomia o Fisíologia dos Órgãos Scxuaíj da Criança
15/3 c _o Adolescente,

3." nula — Dc-envclvimcnto Psicológico da Criança e do Adolet-
16/3 ceníe.

4." a'j|3 — Perturbações P:ico-Sexuais e Psico-Sociais do Compor-
17/3 tamento Infantil e Juvenil.

5.° nula — Forma. Adequadas de Abordagem e Esclarecimento dos
21/3 Problemas Sexuais da Criança c do Adolescente.

6.° aula — Correção dos Distúrbios do Comportamento da Criança
22/3 c do Adolescente.

7° aula — Debates sôbre casos concretos.
23/3

CONFERCNCISTAS - MÉDICOS E PSICÓLOGOS

Otávio de Freitas Júnior — Josias LucJolf Reis — Maurício ScliueHer
Reis — Célio Assis do Carmo — José Teitelroit.

INSCRIÇÕES: - No Consultório Central do INSTITUTO MÉDICO-
PSICOLÓGICO, Av. Pres. Vargas, 590, sala 2 005 - Telefones:

23-5777 e 23-5164.

NÔVO HORÁRiO: — Poderá ser combinado de acordo com os
interessados.
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Panorama

das artes
plásticas

que tia para ver

Gravura: Zarávin Iletiol,
premiada na llienul da Bahia.

GRAVADORAS EM
WASHINGTON — Zorávia
Betiol, recentemente pre-
miada na Bienal da Bahia,
e Vera Chaves Barcelos en-
cerraram sua exposição na
galeria do Brazilian Ame-
rican Cultural Institute, de
Washington. Na notícia que
nos envia, Zorávia acres-
centa que a exposição do

, escultor Vasco Prado, rea-
lizada em Buenos Aires, íoi
toda vendida.

PARIS — SÃO PAULO —
Em trabalho conjunta, o
Movimento Phases, o Museu.

': de Arte Contemporânea cia
Universidade de São Paulo
e os serviços culturais det
Embaixada do Brasil em
Paris realizarão na segun-
da quinzena de abril, na
Galeria Debret, uma expo-
sição dos seis brasileiros per-

... tencentes ao grupo: Jef Go-
lyschaeff, Fernando Oclrio-
mia, Sara Ávila de Oliveira,
Yo Yoshitome, Maria Car-
mem e Bin Konão. No dia
ãa abertura será lançado o
v.° 11 da revista Phases, cjue
trará capa de Bin Kondo c
várias páginas tratando da
obra de Jef Golyschaeff. O
catálogo a ser editado pela
Embaixada do Brasil trará
uma introdução de Edouard
Jaguer e outra do Diretor
do MAC.

BRASILEIROS EM BAY-
REUTH —- Por ocasião do
próximo festival cie Bay-
reuth seus organizadores
realizarão a mostra Jovem
Gravura das Américas, des-
tinada a artistas de menos
de trinta anos. Incumtjido
da seleção em São Paulo, o
MAC escolheu Míriam
Chiaverini e Ana Lúcia Bel-
lueci.

FRANÇA NA BIENAL --
A França já confirmou sua
participação à IX Bienal
de. São Paulo, tendo como
Comissário Michel Ragon e
estando a cargo áa Asso-
ciação Francesa de Ação
Artística a seleção das
obras. A mostra francesa,
aprovada em princípio,
constará de vinte escultttras
de César Balclaccini, deu
obras de Jaccjues Monory,
Joel-Stein e Y varal repre-
sentando a tendência Op,
vinte telas de Jacques Mo-
nory e Alain Jacquet, ex-
primindo a tendência Pop,
além de dez trabalhos dc
Jean Pierre Raynaud e dez
desenhos de James Guitet.

NOVA GALERIA — Sob
orientação artística do pin-
tor Paulo Chaves, foi aber-
ta em São Paulo a Galeria
F. Domingo, situada na Rua
D. José de Barros, 301, 1.°
andar. A mostra inaugural
reúne trabalhos das pinto-
xas Maria Helena Penteado
e Suzana Kutiyel. Em loja
anexa à galeria íoi também
aberto o acervo de obras de
artistas nacionais e estran-
geiros. A 28 de março será
inaugurada a segunda mos-
tra da temporada com a
pintora Colete Pujol quenão expõe há mais de dez
anos.

LONDRES — A Galeria
Sotheby, desta cidade, to-
mou parte em um programa
de televisão colorido forado comum no dia 5 de fe-vereiro. Telespectadores ãa
Europa e Estctdos Unidos ti-
veram a oportunidade dc ver
nas suas telas a maior co-
leção de pinturas de Pi-
casso até hoje reunida, além
do leilão de um importante
trabalho doado pelo artista.

O satélite Early Bird ligou
Londres a Paris, Nova lor-
que, Dalas e Los Angeles
durante a exposição — in-
titulada Bravo Picasso —
quando o Sr. Peter Wilson,
Presidente ãa Sotheby e das
Galerias Parke-Bernet, ãe
Nova Iorque, leiloou o
quadro.

, A retida do leilão foi des-
tinada à restauração dos te-
souros de arte de Floren-
ça, danificados em recentes
inundações.

. Durante o leilão, a Sothe-
by contou corn uma platéia
em que figuraram alguns
dos maiores colecionadores
de arte da Europa e dos Es-
tados Unidos.

A primeira parte do pro-
grama, de uma hora de du-
ração, consistiu áe vistas
sucessivas de duas exposi--
ções de Picasso que serão
realizadas em Paris e em
Dalas — Fort Worth, EUA.

CINEMA
ESTRÉIAS 
TODAS AS MULHERES DO MUN-
DO, de Domingos do Oliveira.
A primeira comédia do cinema
brasileiro com personagens au-
ténlicos: revelação de um jovem
diretor, estréia (cinomalográfica)
de uma atriz, Leila Diniz, de gran-
des possibilidades. Também um
filme de bom clima carioca e
numerosos charmes femininos (Jo-
ena Fomm, Isabel Ribeiro, Vera
Viana, Irmã Alvarez e muitas ou-
Iras), ópera, Rio, Festival * São
Bento. (21 anos).

VIAGEM PARA A MORTE (Tli.
Roward}, de Serge Bourguignon.
Western americano. Cem o orando
ator sueco Max von Sidow, YveN
ío Mimieux, tf rem Zimbalist Jr.,
GÜbert fioland. Cores. Botafogo;
17h - 19h - 21h -• Ltop-ldina
r lc-r_l: 15li - 17h - lÇli _
2.h. Botafogo, Uarat (Niíerói)i
-1.» _ ó.Meira às I9h e 211...
Sibados: 15h - i7h - 19h —
21 h. (14 anos).

Õ" PERIGO í MINHA MISSÃO (I
Deal in Dan ger), de Walter Gral/-
man. O canastrão Robert Goulet
é espião infiltrado na Gestapo,
nesse filme ambientado na Se-
gunda Guerra Mundial, Com
Chrisíinc Carrère, Horst Frank.
Cores. Palácio e Roxy: }4h —
lóh - 18h - 20h - 22h. Tiiuca:
15h - 17h - 21h. Petrópolis:.
(18 anos).

A DESFORRA, de Gino Palmisa-
no. Melodrama brasileiro. Cem
Jacqueline Myrna, Isabel Cristina,
Guy Lupe, Mara di Cario, Rildo
Gonçalves, Tarcísio Meira, Odeon,
Ccpaci.b-.na, Miramar, Carioca:
14h - 15h40m - 17h20m -
19h - 20h40m - 22h20m. Santa
Alice: Mh-Om - 16h30n. - IPh
lOm - 19l.50m - __lh30m. (18
ano:).

Ãbt.U?~GRINGO (Adlos Gringo),'
de George Finley. Western eu.
ropeu. Com Giuliano Gemma,
Eveiy.. Stewart, Peter Cross. Cô-
res. Eruní-Flamengo. (18 anos).

GKIDRAH, O MONSTRO TRICÉ.
FAIO (Japonês), de Hinoshiro
Honda. Ficção-cientffica. Cores.
Com Yosuke Natsukl, Yuriko
Hoshi, Takashl Shimura. Piam,
Olinda, Mascote, Santa Rosa (Ca-
xias), Santa Rosa (N. Iguaçu),
Campa Grande. (14 anos).

TURMA BOSSA" NOVA (GoT fiw.
ae!f a Collnge Girl), de Sidney
Mlller. Um péssimo long-play. Cô-
res. Com Mary Ann Mobley, ChacI
frverett, Joan 0'BrÍen, Nancy Si-
natra, Tho Animais, Stan Get?: e
Astrud, The Dave Ciark Five e
vários outros conjuntos. Metro-Co-
pacabana, Metro-Tijuca, Pathé, Ax-
teca, Pax, Para Todos, Mauá. —
14h - 15h40m - 17h20m -

TEATRO E "SHOW"

UM AMOR SUSPICAZ - Comídia
de Bill Manhoff. Uma m6;a cn'
vida fácil invade o apartamento
de um rap.iz metido a Intelectual,
Dir. de Maurlce Vaneau. Ceni
lona Magalhães e Caries Alberto.
— Copacabana, Av. Ccpacabana,
327 (57-1818, R. Teatro). 21h30m
..íb. 20h e 22hl5rn; vcsp.i quinta
feira, lóh e domingo, }7h„

PEQUENOS BURGUESES - Drama
de Máximo Gorki. A decadência
da pequena burguesia russa no
início do século, um tema de sur-
preendente atualidade, graças à
inteligentíssima montagem do
Teatro Oficina, recordista de pré--
mies no Rio e em São Paylo, —p
Dir. de José Celso Martinez Cor-
feia. Com Eugênio Kusnet, ítala
Níndi, Renato Borght e outros. —
Maison de France, Av. Pres. An-
tônio Carlos, 58 (52-3456). Dü_-
riamente às 21 h, sáb. òs .191»
•45m ii 22h30m. Vesp, dom.
ès 17h a quinta, às lóh. Até 5
de março.

- 19h - 20h40m . 22b20m.P».
Ihó a partir de 12h20m. (10 anos).

REAPRESENTAÇÕES^
O REI DO LAÇO (Pardn.rs), da
Norman Taurog. Comédia da du-
pia (pouco depois extinta) Mar-
iin & Lewis. Embora atrapalhado
por Dcarr Martin, Jorry Lewi»
consegue momentos divertidíssl-
mos dentro da fórmula. Cores.
Ricamar. (Livre).

Leonardo Vilar,
O Pagador tle Promessas.

O PAGADOR DE PROMESSAS, da
Anselmo Duarte. Coniunicativa
adaptação da peça de Dias Go-
mes, valorizada pela convicção do
Lecnardo Vilar no protagonista.
Cem Glória Meneses, Dicnísio
Azevedo, Norma Bengell, Geral-
do d'EI Rey. Paissandu: 18h —
20h — 22b (de segunda a quinta-
feira); 14h - lóh - 18h - 20h

22h (sábado e domingo).
DÍ OLHOS VENDADOS (Bllnd-¦fold), de Philip Dunne. Suspensa
fraco, algum born humor. Com
Rock Hudson, Claudia Cardinale,
Jack Warden. Cores. Rivípra: 14b

lóh - ISh - 20li - 22h.
(10 anos).

O HOMEM QUE 
"SABIA "DEMAIS

(Th» Man Who Knew Too Wuch),
de Alfred Hitchcock. O mestre do
cuspense em dias de pouca ins-
plraçSo. Cem James Stewart, Do-
ris Day. Cores. Imperator, Alfa.
(14 aros).

Ã~MÕ^Ã^"M"Ã~VArfS- (LÍ
Ragaxxa con la Valigia), dc Vaie-
rio Zurline, Drama. Um dos filmes
menos inteligentes de Zurline. Cem
Cláudia Cardinale e Jacques Per-
rin. Somente hoie no Alaska: 14h

lóh - 18h - 20h - 22h —
meia-noite. (18 anos).
NA ONDA DO lÊ-IMÊ, brasileiro,;
de Aurélio Teixeira. Cem Renato
Aragão, Dedê Santana, Silvio Cé-
sar, Vanderlei Cardoso, Rosema-
ry, Os Vips, Brasiliensoi Boatlos,
Renato e seus Blue Capse, Ed Un-

I, fe % ^Ê
ú____m£- v^t_íN>^

WWÊ ___á ^$i
(Bar 'WÊ

Carlos I preza em
As Criadas

OH, QUE DELICIA DE GUERRA -
Musical de Charles Chilton a
Joan Littlewood: Primeira Guerra
Mundial vista com bom humor.
Espetáculo original dc rara ale-
gria e vitalidade. Dir. de Ade-
mar Guerra {melhor diretor da
1966 em Sao Paulo com esta es-
petáculo). Com Napoleão Monix
Freire, Eva Vilma, Célia Biar, Ro-
cita Tomás Lopes, Helena Inêí,
Mauro Mendonça, ítalo Rossi e
outros. — Ginástico. Av. Graça
Aranha, 187 (42-4521), 2(hl5m;
«Sb., 20h e 22h30m; vesp., ...,
17h e dom., 18K

ARTES PLÁSTICAS
COLETIVA - Obras do acervo -
Galeria Bonino — Rua Barata Ri-
beiro, 578. Diariamente dns 10 àí
12 e das 16 .1. 22 horas - Fe-
chada aos domingos.

ACERVO - Aldemir Martins, Da
Costa, Krajcberg, Guígnard e ou-
tros — Galaria Módulo — Rua
Bolívar n.° 21-A.

COLETIVA — Pintores primitivo»
brasileiros. — Vernon — Avenida

¦ Atlântica n.» 2 3Ó4-A.
ACERVO - Galaria Diion _ Ave-

AS CRIADAS - De Jean Genet.
Dua; criadas que tentam, dentro
de um cÜma trágico-pcético, Ií-
beriar-se do domínio da patres.
Dir. de* Martim Gonçalves. Com
Carlos Vereza, Êrico de Freitas
e Labanca. Bolso, Rua Jangadet-
ros, 28-A (27-3122): 22h; sáb.,
20h30m e 22h30nt. Vesp. 5.», 17h
e dom., 18h.

RASTO ATRAS - Peça de Jorf,a
Andrade premiada no recente con-
curso do SNT. Um homem mer-
gulha no passado para compreen-
der melhor o presente e saber

nida Copacabana, 1 133, loja 12 —
Diariamente das 18h às 24h.

GRAVURAS E^"DESENHOS~"^~De
Portinari, Inge Roester, Frank
Schaefer, Warter Marques e ou-
tros. — Galeria Giro — Frincis-
co Sá, 35, s/ 1201.

DESENHOS INFANTIS - D^í!
nhos o pinturas dos alunos ria»
escolas primárias da Guanabara'

Musau Nacional da Belai-Arte»
Avenida Rio Branco.

ACERVO

cotn e seu conjunto. Péssimo mu-
sical. Art.Palácio Copr.c_.ba.-_i,. Art
Pal-cio Ti|uca, Art-Palácio M-iir.
(Livre).
SEtFHOMENS DE OURO, de Mw-
co Vicnrio. Primeira aventura da
quadrilha comandada por Philippa
Le Roy. Com Rossana Podestá, Ga-
brietle Tinte. Eastmancolor. Con-
dar Ccpacabana: ]4h — lóh —
18h - 20h - 22h. (14 anos).

CONTINUAÇÕES|_
COMO ROUBAR UM MILHÃO DE
DÓLARES (How le Jteol a Milllon),
de William Wyler. Comédia so-
f isticada, , muito bem realizada.
Audrey Hepburn, filho de um ge-
rial falsificador de obras de nr-
te, planeja roubar de um museu
parisiense uma de suas obra:-
primas antes que os peritos des-
obram a fraude. No elenco: Pc-
ter 0'Toole (detetive e cúrnplica
de Audrey), Kugh Griffith (_
falsificador), Charle» Boyer, EU
Wallach, Fernand Gravey, Dalio.
Panavision J, De Luxe Color. Ca.
pítólio, Rian, Miramar e Améri-
<a: 14h - lóh30rn - 19h -
21h30ni. (Livre).
007 CONTRA A CHANTAGEM
ATÔMICA (Thunderball), do Te-
rçnce Young. O quarto filme da
série James Bond, reabilitando-o
do passo meio em falso que *o(
007 Contra Goldfinner. Urn bom
espetáculo no gênero. Na lu-
ta contra o arquicriminoao Adolfo
Celi, 0C7 (Sean Connery) tem ho-
ras de recreio com Claudine Au-
ger, Luciano Pnluzzi, Martine
Beswick, Molly Peteri. Cores.
Venera: Mh _ lóh30m - 19h -
21h30m. (18 anos).
CONFIDENCIAS 

~DE 
HOÍIYV.ÒOD

(Th. Oscar), de Russell Rouse. O
star-systam e a luta pelos pií-
mios da Academia, segundo um
romance do roteirista Richard
Sa!e. Com Stephen Boyd, íyke
Sommer, Milton B e r I e, Eleanor
Parker, Joseph Cotten, Jill S).
John, Tony Bcnnett, Edie Adamj,
Ernest Borgnine e várias celebri-
dades convidadas. Cores. Paris-
P-lao, Britània, Rosário, Paraíso.
(IB anos).

ARABESQUÉ (Ar.boiqu.), de Stan-
ley Donen. Suspcnse de ambição
sofisticada, falhando em bisar o
êxito de Charada, do mesmo pro-
dutur-diretor. - Colorido. - Com
Gregory Peck e Sophia Loren.
Cóll»»u. (14 anos).
O AGENTE SECRETO MATT HEÜÜ
(Th. Silenctrs), de Phil Karlscn.
Mais um Competidor tie James
Bond em luta contra Intriga in*
ternacional. Corn Dean Martin,
Stella Stevens, Dalioh lavi, Cyd
Charisse, Viclor Buono, Arthur
0'Connell, Beverlv Arlams. Côrcs.
Odeon: 13h - lBh - 20h - 22h
(18 anos).

preparar-se para o futuro. Uma
das mais sérias tentativas da nova
dramaturgia brasileira, numa mon-
tardem de grande força e Imagl-
nação. — Dirofão de Gianni
Ratto. Cem Leonardo Vilar, Ra*
nato Machado, Iracema de Alen-
car, Isabel Teresa, Isabel Ribeiro
e grande elenco. TNC. Av. Rio
Branco, 179. (22-0307). - 2Ih
Vesp. dem. 18h.

FAMÍLIA ATÉ CERTO PONTO -
Comédia (anteriormente apresen-
tada scb o título .Família Pouco
Família), de Gerald Savory, adap-
tação de Marc-Gilbert Sauvajon.
Dir. de Antônio de Cabo Cem
Renata Fronzi, Rubens de' Falco
* outros. Serrador. Rua Sen.
Dantas, 13 (32-8531); 21h3_tii|
sáb., 20b a 22h30m; Vesp. Sí.,
lóh e dom., 17h.

ARENA CONTA ZUMBI _ Como.
dia histórico-musical de G. Guar-
nieri e A. Beal, música de Edu
Lôbo. Apresentação do Grupo de
Ação. Dir. de Milton Gonçalves.
Cem Jorge Coutinho, Ester Mel-
línger, Procópio Marjôno, Maria
Aparecida, Haroldo de Oliveira e
Carlos Negreiros. Carioca, Rua
Sen. Vergueiro n. 238, (25-óóO.J.
21h30ni. Sábado: 20h e 22hi
Vesp. 5a. 17h e dom. 18h.

OE BRECHT A STANISLAW PON-
TE PRETA — Espetáculo com poe*
mas de Brecht, trechos de Sérgio
Porto e a peça A Exceção • a
Regra, de Brecht. Dir. de Ant<V-
nio Pedro. Com Jaime Barcelos,
Milton Carneiro, Camila Amado
e Aldo de Maio. Inauguração do
Mini-Teatro, Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 (57-6051). 21h30m;

Costs, Pancetti, DI Cavalcanti,
Anita Malfatti, Portinari, Pietrina
Checcacci, Antônio Maia, A. Bi*
chelí, Molmes Neves e outros —
Varanda — Rua Xavier da Sil-
veira, 59. — Hor.: das 8 Js 22 h,
sábado até às 13h. Fechada aos
domingos.

ÃCÉRVÕ — Anriã Bela Geiger,'
Anne Letycia, Antônio Maia, Do-
menico Lairarini c outros — Mo-
rada — Av. Ataulfo d» Paiva,
23-B.

Dianira, MNton Da COLETIVA Antenor Finatti,

BIBLIOTECAS, PARQUES E JARDINS
BIBLIOTECA CASTRO ALVES -
Avenida Treze de Maio, 23-D —
Tel. 52-9865. Horário: 12 à» 18
horas. Fechada aos sábados.
bíbüõtíca põpíhar da PE-
NHA - Rua Uranos n." 1 326 -
(30-6713). - Horário: 12 às 13
horas. — Fechada aos sábados.

BÍ-fuOTECA NACÍONAl-- Ave-
nida Rio Bronco n.° 219 (22-0821)
— Horário: 10 às 22 horas. Para
o salão de leitura exiqe-se car-
tão de consulta. Informações na
portaria.

-- (27-7814). Horário: 8 às 20
horas. Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA ESTADUAL - ÂvêíÍN
da Presidente Vargas, 1 621 (tel.
43-0333). Horário: 8 às 20 hora».
— Fechada aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DE BOTA-
FOGO - Rua Farani n.° 3-B. -
(26-2443) - Horário 8h30m às 21
h°ta». Fechado aos sábado».
BIBLIOTECA POPULAR DA GA.
VEA - Praça Santo» Dumont. 160

MÚSICA E RÁDIO
O. S. B. - I Concerto Sinffini-
co de Assinatura - Municipal,
dia_25 às 16h30m.
Ò RQÜÍSTR/r~DE 

~ 
CÁMÃRÃ~DO

CHILE — Concerto apresentando
Albinoni, Telemann, Vivaldi, Bach,
Mozart — ABC Pró-Arl. - Muni.
clpal, dia 27, às 21 h.

DISCOTECA™ PÚBLICA D0~-STÃ;
DO DA GUANABARA - Música
erudita. Aberta das 9 è» 19 ho-

BIBLIOTECA POPULAR DO RIO
COMPRIDO - Rua Haddock Lôbo
n.° 163 - Telefone: 28-5170. _
Horário: 12 às 21 horas. Fechada
aos sábados.

BIBLIOTECA POPULAR DE COPA.
CABANA - Avenida Copacaban.
rt.» 702, 3.0 andar. - Telefone.
37-8607. Aberta até as 20 hora».

BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA
FAZENDA - 12.0 indar do Ed|.
ficio do M. F. - Tcl.-22-3168. —
Horário: 10 às 17h30m. Fechada

ras. Avenida Alm. Barroso n.»
81 — 7.° andar. Filmes: sexta»,
feiras, às 17 horas.

RÁDIO
RÁDIO JB

aoi sábados. Especializada em DI-
reito, Economia e Finanças.

BIBLÍOTECA DÕ^MÍnTsTÉRÍO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA - Espa-
cializada em Educação. Cultura a
Arte. Horário: diariamente das
llh às 18h. — Rua da Imprensa
n.o 16, 4.° andar.
BIBLIOTECA DA CAIA DE RUI
BARBOSA - Especializada em Oi-
reito, Filologia, Literatura, Hi»-
tória, Ciências Sociais e Vida *
Obras de Rui Barbosa. Horárioi
diariamente das 12h às 17h —
Fechada às segundas. São Cl*-
mente, 134.

BIBLIOTECA DQ CONSELHO NA.
CIONAl DE ECONOMIA - Obraa
de Economia e Finanças. Estatl».
tica. Coleção de Referencia, Leit
do Brasil e Diários Oficiais. Hora-

10h30m, llh30m, 14h30m, 15h
30m, 16h30m, 17h30m, 20h30m,
23h30m, 0h30m.

Informativo Agrícola — ólTsÕmJ
diariamente.

JB Informa - 7h30m - ]2h30rr
18h30m e 21h30m.

Música Também . Noticia — da»
lOh às lóh de hora em hora.

Rapórt.r JB"- 8l.3Õm, 9li30m,

MUSEUS
CASA DE RUI BARBOSA - A
casa e as relíquias ligada» à vida
do grande homem público, e sua
biblioteca de cerca de 40 mil vo-
lumes compõem o museu — Rua
55o Clemente n.o 134 (telefone»
46-5293 e 26-2548) - Hor.. da
12 às lóh 30m, exceto à» te-
gunda» — Entrada franca.

MUSEU DE ARTE MODERNA -
Cursos e conferências, exposição
permanente. Avenida Infante D.
Henrique (tel. 31-1871). - Hor.
de 12 às 19 hora», «egunda a lá.
bado. De 14 às 16 horas, ao»
domingos e feriados.

MUSEU DO^BANCÕ"DÕ~ÍRÃSÍl

- Recolhe * expõe documento»
• objetos de valor histórico li-
gados ao estabelecimento — Ave-
nida Rio Branco n.° 65, 16.°
andar (telefone: 43-5372) - Hor.
dc 12 às 15 h, de seg. a sex-
la. — Fechado aos «áb. e dom.
Entrada franca.

MUSEU DE CAÇA - Reúne ani-
mais típicos da fauna brasileira.
Quinta da Boa Visla - lado di.
reito da entrada principal do Jar-
dim Zoológico. (Tel.: 31-2645).
Hor. de terça a sexta-feira, da»
12 às 17 h. Aos sábados a do-
mingos, 9 àt 12 hora». — En-
trada franca. ¦

Marc» do Sucesso — 12h25n
13h25m, 21h25m, diariamente.

MUSEU DE GEOGRAFIA - Ex-
põe as paisagens físicas e hu-
manas das grandes regiões g-o-
gráfica» do Braiil — Avenida Ca-
lógeras n.o í-B (tel.i 52-4935) -
Hor.: de 10 í» 12h 30m, exce.
to aos sábados e domingos. —
Entrada franca,

MUSEU DE GEOGRAFIA E MINE.
RAIOGIA — Compreende seções
do Mineralogia, Geologia e Pa-
leontologia. Avenida Pasteur n.°
404. (Tel.t 26-0309). Hor.. de
12 às 17h 30m, exceto aos sá-
bados . domingo.. — Entrada
franca.

MUSEU DOS IÍATROJ OO RIO

SITUAÇÃO CRITICA PORIM JEI.
TOSA (Situalion Hopalsia — But
Not Sorious), do Gottfried Rein-

,hardt. Comédia: uma idéia origi-
nal desenvolvida sem convicção.
Alec Guinncss no papel de
um alemão que se afeiçoa a
soldados americanos presos sob
sua custódia e os mantém du-
rante sete anoa de paz na ilusão
de que & guerra prossegue. Com
Michael Connors, Robert Redford.
Anita Hatífer. Alvorada: Sessões
,is_J6h e 20h. (14 anos).
FAIXA VERMELHA 7 000 

"(RêS

Lin. 7 000), de Howard Hawks.
Filme sôbre corridas de automó*
veis, realizado em grande part-
nas grandes pistas americanas.
Mal recebido pela crítica.
Cem James Caan, Laura D-evon,
Gall Hire, Charlene Holt, Marian-
na Hill, John Robert Crawford.
Cores. BrunMpan«ma, Bruni-Co*
pacabana, Royal, Bruni-Botafogo,
Bruni-Méíer, Bruni-Piadade. (16
nnes).

DOUTOR JIVAGO (Doctor Jlvago),
de David Lean. Superprodução ba-
seada no romance de Boris Pas-
ternak. Com Omar Sharif, Julia
Christie, Gcraidine Chaplin. Cô-
res. Vitória: I4h - 17h30m —
21h. (16 anos).

TRES NUM SolÃTTfhre. on í
Couch), de Jerry Lewis. A pri-
meira comédia de Jerry Lewis em
sua nova fase, associado à Co-
lumbia. Com Lewis, Jonet Leigh,
Mary Ann Mobley, Gila Golan,
Leslie Parrish. Cores. São Luís:
13h20m - 15h30m - 17h40m -
19h50m -_22h. (Livro).
O GRANDE GOLPE DÕ!F~5_T_
HOMENS DE OURO (II Grand.
Cclpo dei 7 Uominí d'Oro), de
Marco Viçado. Segunda aventura
da quadrilha comandada por Phi-
lippe Leroy. Com Rossana Po.
desta, Gastono Mosehin, Gabriel-
le Tínti. Cores. Exclusivamente no
Condor-Largo do Machado: 14h
-lóh - 18h - 20h - 22h. (U
anos).

077 - MISSÃO ÜOODY MÃRY
(077 — Missíon* Bioody Mary),
de Laurence Hathaway. Aventura
em cores. Com Helga Line o
Philippe Hersent. Flórida.' (18
anos).

À SOMBRA-bF~ÜM" REVÓLVER
(AH'ombra di una Colt), de Gian.
ni Grimaldi. Western italiano.
Com Stephen Forsyth, Anne Sher-
man. Cores. Coral: 14h -lóh —
18h - 20h - 22h. Regência (Cas-
cadura), São Podro (Penha Cir-
cular). (14 anes).

MARK DONEN AGENTE 7-7 (Mark
Denon Agonl Z-7. Titulo da vnr.
são americana), de Giancarlo Ro-
mitelli. Aventura. Cem Lang Jef-
fries, Laura Valenzuela, Carla
Hinterman. Cores. Kelly, Marro.
cos. Rio Branco, Cino Lagca Driv.

sáb., 20h e 22h; vesp. 5.', 17h
e dom., 18h.

MUSICAIS
A FINA FLOR DÒ SAMBÃ""^
Show dc música popular, organi-
zado por Sérgio Cabral e Teie
aa Aragãc. Cem elementos das
Escolas de Samba Mangueira, lm-
pério Serrano, Portela e Salguei,
ro — Opinião — Siqueira Cam-
pos n. 143 (36-3497) _ Sòment.
às segundas-feiras, 21 horas.
íãüg.íífíccT símõnàl~~^"sw
de Miéle e Bòscoli apresentan-
do o cantor Wilson Simonal —
T.alro Princesa Isabel, Avenida
Princeta Isabel, 186 (37-3537) -
21h30m; sáb., 20hl5m . 22h
30m; vesp.: quinta, 17h « do.
mingo, l8h.

PRÓXIMAS.ESTRÉIAS
A SAÍDA? ONDE FICA A SAÍDA?

Peça documentária de Ferreira
Gullar, Armando Costa e Antônio
Carlos Fontoura, sôbre o perigo
de uma nova guerra mundial. Dir.
João das Neves. Com Célia Hele-
na, Oduvaldo Viana Filho, Luis
Linhares, Echio Reis e outros. —
Opinião. Estréia em março.

fa VÍRSÃfíf-MR. SÍÕÃNE -
Comédia de Joe Orton. Dir.

de Carlos Kroeber. Com Maria
Fernanda, Paulo Padilha, Adria-
no Reis e outros. Praça Gláucio
OHI- Estréia cm março.
A PENA E A lÉr^"Trê» come'-
dias em um oto, do Ariano Suas-
suna. Direção de Luis Mendonça.
Com Benedito' Corsi, Uva Nino,
José Wilker e outros. Figurino»
de Echio Reis.

Alaor R'beiro, Dcolinda Freire,
Gilda Lisboo e outros. Salão
Anual du Arte da Galeria Corre,
dor — Churrascaria Gaúcha. Rua
das Laranjeiras, 114,
ACERVO ^^Ãr«sUs~~brãsTei7õT^-'
Pinturas, gravuras, desenhos _
tapeçaria. Galorla Gemini — Av.
Copacabana, 335-A (57-0188). -
Aberta diariamente das 15 às 22
horas, exceto aos domingos.
ROLAND CABOT - Gravura» e
objetos — r_«lorii 64 — Rua Dias
da Rocha, n.° 52, Copacibana

rio: dias úteis, exceto aos sábs.,
das llh30m òs 17h30m. — Rua
Senador Dantas, 74t ]4.° andar.
(42-6188, R. 31).

PARQUES E
JARDINS
JARDIM BOTÂNICO - Fundado
em 1808 por D. João VI, possui
cerca de sete mil espécies da ve-
getais, numa área de 550 000
metros quadrados — Rua Jardim
Botânico n.» 929 (Tel. 27-8521)

Horário: das 8 às 17h 30m,
diariamente — Entrada: Cr$ 50.

PARQUE DA CIDADE - Um doi
mais belos e pitorescos. Princi-
pai atração: o Museu da Cidade

Estrada Santa Marinha, Gávea.

Voei _ Quem Sab. - 9h, 17h,
21 h, diariamente, de 2a. a âa.

Pergunte ao João — de 11h05m
às 12h — diariamente, de 2a. a
6a.-feira.

Bolsa de Valôret - ]6h45m -
diariamente.

PROGRAMA PRIMEIRA CIASSE _
RADIO JB - Hoje: às 13h05m:

DE JANEIRO - Elemento! e do-
cumentaçâo referentes à vida ar-
tlstica tMtral da Cidade. Aveni-
da Rio Branco (Salão Assírio) —
(Tel.: 22-2085). Hor.i das 13 àt
17 horas, exceto aos sábados •
domingos.

MUSEU HISTÓRICO - Objetos •
documentos ligados à nossa His-
tória nos períodos do Brasil-Co-
lônia e Brasil-lmpério. Raras co-
leções de Arte Sacra e Numis-
mática — Praça Marechal Ânco-
ra - (Tel. 42.5367). - Hor.:
da 12 às 17h ]5m, de terça a
sexta-feira. De 14h 30m às 17h
45m, aos sábados « domingos.

In: às 20h30m e 22h30m. (14
anos).

VIAGEM~AÒ" MUNDO DOS i>RÀ.
ZERES (Canioni nei Mondo), da
Vittorio Sala. Filrne-show. Cem
Dean Marlin, Gilbert Bécaud, Pop-
pino di Capri, Juliette Greco, Ge.
orges Ulmer, Marpcssa Díwn. Cô-
res. Scala: 14h - lóh - 18h -
20h22h. Caruso Copacabana, Ri.
voli. (21 anos).
NÕV"rçÀ~REBELM~(ThT"_íí^'Tf
Music), de_ Robert Wise. Amável
musical cômico-sentimental, cain-
do um pouco para o piegas ;io
último terço. Em primeiro pia-
no, a vitalidade e a voz dc Julia
Andrews. Cem ChrÍ3topher Plum-
mer, Eleanor Parker. Cores. Flu.
minense: 4.-1 à ó." às 17h e 20h.
Sábado e domingo: 14h — ]7h
e_20h. (Livre).
VIAGEM 

" 
FANTÁSTICA (Fantattic

Voyago), do Richard Flelscher.
Uma equipe de médicos minialu.
riiados viaja pelo corpo de um
cientista, com objetivo cirúrgico.
C=m Stephen Boyd, Raquel Welch,
Edmond 0'Brien, Donald Pleasan-
ce, William Redfield, Arthur
Kennedy. Cores. Od.on (Niterói).
(10 anos). '

Ã~S¥RPENTE (Th.~R^.iüj; di
John Gilling. - Mulhor-serpente
comete crimes que desnorteiam a
Policia. - Produção inglesa, com
N:el Wilman, Ray Borro», Jen-
nifer Daniel. Madrid: 4." a !•
feira às 19hl5m e 20h55m. (18anos).

c"Ã r"nXv~ÁT~ barra-Tímpa
(Bras.) de J. B. Tanko. Chan-
chada carnavalesca. Com Ger-r-
gia Quental. Carlos Ooiahela,
Costinha, Rossana Ghessa. Pala.
tio-Higienópol.s: 14h - ]6h —
18h_- 20h - 22h. (10 anos).
DELINQÜENTE! DELICADO (ThiDolicato Dulinquent), de Don Mc
Guire. Comedia interessante c_m
Jerry lewis, Darren McGavin,
Manha Hyer. Mello (Livre).
AMOR NA SELVA (Nacional) -
Produção alemã com participação
de técnicos e atores brasileiros.
Com Jacqueline Myrna e Pedro
Paulo Hatheyer. Central: )4h -
15h40m - 17h20m - 19h - 20h
40m e 22h20m. (Livre).

ESPECIAIS
SESSÕES PASSATEMPCr^~Ã7i7.
lidados, desenhos, filmes cullu.'•p._ comédias, documentário».
Sessões contínuas desde as 10
da manhã. Cine Hera (Edifício
Avenida Central, subsolo). Aot
domingos e feriados, exclusiva-
mente programas infantis,
DOCUMENTÁRIO SUECO - A
Embaixada Real da Suécia convi-
da para a apresentação de um
íilme em cores sôbre a Estrada
Bcléni-Brasília. Hoje, às lóh, no
auditório da Embaixada Ameri-
cana.

ROSA DE OURO - Remontagem
do bom sucedido espetáculo do
música pepuiar, cem Clementina
de Jesus. Toatro Jovem. Estréia 2
de março. Somente 10 dias.

"SHOW"
OS 3 DE PORTUGAL - e Maria
José Vilar _ lisboa à No!.
lo - Rua Cinco de Julho n.»
305. Tel.: 36-4453 - Show com
Maria José Vilar e Floréncia Ro-
drigues - Dir. de Joaquim Sa-
raiva, às 21h30m e 22h30m
- Couv.rt - Cr$ 1 550 - Fecha-
do às quartas-feiras.

ANTÔNIO MESTRE E MARIA TE-
RESA. No Fado - Show - Rua
Barão de Ipanema n.° 29ó. Te-
lefono 36-2062 - Couv.rt _ CrS
2 500.

MAR L-TÕÃ~iG1UÇ A~^ÃdV_rí_
Évora - Show _ Com Maria da
Graça a Sebastião Robalinho -
Couv.rt - NCrS 1,80 - Fechado
as segundas-feiras. - Rua Santa
Clara n.o 292 - Tel. 37-4210.

ÉL CORDOBES - ShTw de i
so-go do meia em meia hora. -
Rua Miguel Lemos, antigo San
Sebastián Bar — Consumação
NCrí 6,40.

PANTERAS A GO.GO - ShovTdí
meia em meia hora a parlir das
23 horas — Rue Beaux Artt —
Rua Rodolfo Dantas — Sem cou-
vert e consumação: NCr$ 5.

Ãs pussy, püssf; pussyTT;
CATS - Texto de Sérgio Porto.
Com grande elenco, à '.h — Cou-
vort: NCrS 12. Consumação: NCrí
3. - Fr«d't - Av. Atlântica.

(37-6388). De segunda a sexta,
de 14h òs 21h30m.
ROBERTO MAGALHÃES 

~ 
Carta".

zes — Musou de Arte Moderna -
Av. Beirs-Mar (31-18711.
STELA VIEIRA FERREIRA - Aqui"
relas — Silio do Ministério da
Educação.

PINTORES AÍÚAI5 - CybehTVtT-
ra Kanica, Vera Meneses, Vera
Roitman, Zélia Webor, Gcorgcto
e outros. Casa Grande Arquítetu-
ra . Decorarão — Rua Gen. Poli-
doro, 53, Botafogo — (24-4008).

- (27-3061). - Horário: das 9h às
17h 30m, diariamente.

QUINTA DA BOA VISTA - An-
figa chácara pertencente aos lm-
perádares D. Pedro I t D. Pe-
dro II. Entrada por São Crittó-
vão.

JARDIM ZOOLÓGICO - Variadas
espécies de animais da fauna
mundial, a africana a asiática.
Rica coleção de aves e pássaros
do Brasil. Quinta da Boa Visla
(em São Cristóvão). Horário: —
aas 9h às 17h30m, exceto às
segundas-feiras. — Entrada paga.
- Cr$ 100 adultos e CrS 50 cri-
ancas.

PARQUE' IAJE - RÜa"Ta7d_rrí~Bcn
tânico, a 200 metros da entrada
do Túnel Rebouças. Horárioi 9
«s 17 horas. Entrada franca.

Capricho N.» 9 (A Caça), de Pa-
ganfnj * Introdução ao 2.° Ato
do Bailado O Lago dos Cisnes,

de Tchaikovsky * Sonata am Sol,
de Scarlati * Esboços Caueasia-
nos. Opus 10, de Ippolilov-lva-
nov * Entrada dos Deuses no
Vaiia, de Wagner * Minueto, da
Bolzoni. Às 22h05m: Concerto
Pnra Vi-lino o OrqvcMra cm Si
Menor, Opus 64, de Mendelssohn"' :.m ,n.a N." 4 ern Do Msnor
— Sinfonia Trágica, de Schubert.

Fechado ès segundas-feiras. En-
trada franca.

MUSEU VILA-LÔBOS - Divulga-
ção da obra de Vila-Lôbos. Pa-
lácio da Cultura. Rua da lm-
prensa, 2.° andar. Hor.: das 11
às .7 horas, exceto aos sábados
e domingos.

MUSEU DO ÍNDIO - Utensílios
de caça e pesca, cerâmica mara-
jcara, ornamentos, máscaras, ri-
tuais a documentos fotegráficos
das várias tribos de índios. —
Rua Mata Machado n.° 127 (te-
lefone 28-5806). - Hor. do 11
as 17 horas, de seg. a sexti-
— Fechado aos sábados e do-
mingos.

Jornal do Brasil, quarta-feira, 1-3-67, Cad. n — "

PERGUNTE' AO JOÃO
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PATTERSON

ROLAND MAGALHÃES — Glória: "Floycl Pat-
terson, que duas vezes foi campeão mundial peso-
pesado e que será dos próximos adversários de Cas-
sius Clay, ainda mantém boa forma?"

...Pelo menos, ainda agora Ployd Patterson der-
rotou Willie Johnson por nocaute no 3.° assalto deuma luta prevista para 10 rounds. Patterson, quefoi campeão mundial da categoria dos pesos-pesadosde 1956 a 1959, e de 1960 a 62, conta a seu favor com45 vitórias, tendo sofrido cinco derrotas, uma delas
frente a Cassius Clay, em 1965, na Cidade de Las
Vegas.

CINEMA

VITÓRIA GONÇALVES
Flamengo — "Desde

o ccmêço cio cinema ame-
ricano, quais foram res-
pectivamente o primeirofilme cnm enredo e o pri-meiro filme falado? O ci-
nema colorido nos Esta-
dos Unidos apareceu
Quando?"

O primeiro íilme cie en-
rério no cinema america-
no data de 1903 e foi rea-
lizado per Echvin Porter,
colaborador cie fidison. Es-
sa primeira película ame-
ricana a contar uma his-
tória teve o título de O
Grande Roubo do Trem.
24 anos depois, em 1927,
fei a estréia do 1." filme
sonoro: O Cantor de Jazz,
realize ção dos Irmãos
Warner. í; cie 1935 o ini-
cio tío cinema coioritío,
após 15 anos dss experi-
ênoiaa de Gaumont e cu-
tros.

CINEMA

NOÊMIA GONÇALVES
Ilha do Governador. —"Antes da II Guerra Mun-

dial, exi-tia um cinema mas
Fumas da Tijuca?"

Existia, e era o menor
cinema do Rio, então Ca-
pitai do Brasil. Em 1935,
a R_vist.a da Semana, edi-
ção de 9 de fevereiro, pu-
blicou ampla reportagem
sobre as menores coisas do
Rio, focalizando inclusive
êsse menor cinema, na Es-
trada das Furnas, Tijuca.

FUTURISMO
ISA MEIRELES — Ja-

carepaguá. — "O futurls-
mo — na pintura, na ii-
teratura (cie.) — teve na
origem a influência de
quais filósofos?"

O criador do futurismo
na 1.» década do século

XX — foi o escritor italia-
no Filippo Tommaso Mari-
nefti, influenciado pela fi-
loscíia <le Nietzsche, Sorel
e Bergson, havendo sido
publicado em 1909 no Fi-
g-aro de Paris o primeiro
Manifesto do Futurismo.

JEJUM
PEDRO LUÍS GALVÃO

Magc. — "_STa Xmdia um
líder religioso ültinuinv.nte
chegou a completar três
meses de jejum som nalda
comer?"

Sim. O dirigente religio-
so indiano Jagadguru Sha-
naracharya completou dias
atrás seu 3.° mês de grevede fome, em sinal de pro-¦ testo contra o sacrifício
das vacas sagradas —, re-
cebendo Shanaracharya
nôvo apelo do Governo, o
décimo, para que o líder
religioso interrompa o je-
jum, completado já o 3.°
mês.

CICLAGEM
EUGÊNIO FERREIRA

Brás de Pina. — "Sô-
bre a mudança de cicla-
gem na Guanabara, quais
os órgãos do Governo que
podem ser consultados di-
retamente pelo público, e
onde ficam?"

Sobre o assunto — mu-
dança de ciclagem na Gua-
nabara —, prestam infor-
mações os dois seguintes
órgãos públicos: o COFRE
(Escritório Técnico de
Conversão de Energia) —
Avenida Rio Branco, 277,
sobreloja —. e a Coorde-
nação cia Mudança de Ci-
clagem, na Avenida Presi-
dente Vargas; 642, 11.° an-
ciar.

HABITAÇÕES
ABEL MACEDO — Ilha

de Paquetá. — "Segundo
o último Recenseamento
Geral do Brasil, do total
de habitações existentes
qual a pereentagem das
casas com luz elétrica e
água encanada?"

...39% e 21%, respecti-
vãmente. De acordo com
os resultados do Censo
brasileiro cie 1960, existiam
no País 13 milhões, 475 mil
e 472 domicílios, dos quais6 milhões, 924 mil c 683 na
Zona Rural, onde se alo-
j.m 54,9.o da população.
39% das habitações dispu-

nham de luz elétrica e
21'.V, de água encanadaexistindo cm 51'.; insta-
laçõss sanitárias.

E07ANÍCA

MANUEL RODRIGUES
VENDAS — Olaria —
"...sôbre Plantas Brasi-
Icirr.s..."

Essa edição (1930) de
Netas Sobre Plantas Bra-
sileiras, o livro utilissimo
tíe- M. Pena, era que fai-
tava em nossa biblioteca.
Ao ouvinte-leitor Sr. Ma-
nuel Rodrigues Vendas,
nesso agradecimento pela
oferta.

PÍO XII

.TANDIRA FURTADO —
Coelho Neto. — "Uma
cura milagrosa por inter-
ciissio dc Pio XII onãc foi
constatada? I?:n Rama?"

Na Espanha, em Barce-
lona, tendo sido o caso
submetido à apreciação da
Congregação dos Ritos, no
Vaticano, a íim de ser
considerado no processo de
beatificação do Pontífice,
uma vez que médicos de-
clararam a autenticidade
do fato, havendo o pacien-
te obtido recuperação in-
tegral de sua doença tida
como incurável, ao pedir a
intercessáo da alma de Tio
XII, dias apôs a morte do
Papa em 1958.

CANGURUS

JOSÉ AGUIAR MOURA
Nova Lima. — "Enire

os cangurus, c só a fêmea
que tem aquela bolsa gran-
de, ou o oanguru macho
também passui a mesma
bolsa?"

... Só a canguru tem:
cia e não êle. Como na
maioria dos mamíferos
marsupiais, as fêmeas dos
cangurus possuem no bal-
xo ventre essa bolsa com
abertura para a írente,
dentro da qual se comple-
ta o desenvolvimento do
filho, que nasce muito
atrasado e de tamanho
extremamente pequeno em
relação ao dos pais.

BEZERRO

AMILCAR VIEIRA —
Grajaú. — "Onde no Bra-
sil os jogadores de futebol
campeões', em vez de rece-
berem prêmios em dinhei-
ro, ganham um bezerro
verdadeiro cada um?"

Isso acontece no íutebol
da Ilha de Marajó. Ali a
entidade Iccal, a Liga do
Soure, para compensar do
melhor modo seus jogado-
res que .se sagraram vice-
campeões do certame in-
ter-municipal paraense,
resolveu dar um bezerro
para cada um —, ficando
os craques bem satisfeitos
porque, em vez de ganhar"bicho" (entre aspas), re-
ceberam bicho antêntico...

ENFARTE/INFARTO
IVO S. COSTA — Jaca-

repaguá. — "Devemos nfi-
nal dizer infarto ou enfar-
te do miocârdio?"

Ambas as formas são
corretas. Enfarte ou infar-
to é como se denomina ge-nèriçamente a zona de ne-
crose em conseqüência de
supressão da circulação de
um território vascular —,
sendo que no enfarte do
miocârdio o electrocardio-
grama dá modificações ca-
racterísticas que permi-
tem ao médico fazer o
diagnóstico.

ATENÇÃO
Somente fazer pergunta

quem puder ouvir a res-
posta, através da RADIO
JORNAL DO BRASIL, de
2.» a 6.»-fcira, de llh 05m
ãs 12h. — Aqui são publi-
radas apenas algumas das
22 questões irradiadas por
dia. — Com muitas cartas
a pesquisar, o João não
envia resposta pelo Correio
nem informa _./ telefone.

Fazer uma sõ pergunta,
sôbrc assunto de interesse
geral e que possa ter res-
posta cm poucas palavras.Cartas para: Per_runts
ao Joáo, RADIO JORNAL
DO ERASIL, Avenida Rio
Branco, HO, 5.° andar, Rio,
ZC-31.
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Da tela para o picadeiro: romanos em Nova Iorque

O grande sucesso que os wes-
terns italianos vêm alcançando cm
lodo o mundo — e partiçulnrinen-
te nos Estados Unidos — enlre
outras conseqüências para a su-
Lindústria cinematográfica daquele
país, acarreta o declínio de Macis-
tes, Hércules e Sansões, ate então
seu prato favorito, c. sentindo isto,
o produtor italiano Giulio Landi rc-
solveu adotar nova politica c ini-
ciar outra carreira para a história
romana: transportou para Nova lor-
que uma enorme equipe, com Ligas,

quadrigas, justas, vestimentas, cava-

Maciste, Sansão, Hércules, Corsários Negros, Rainhas Escravas, Vampiros, ou
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Maciste: o talento dos músculos

Para afirmar seu cinema incipi-
ente a Itália viu-se frente a uma es-
colha sem muitos caminhos. Con-
tava com o Risorgimento, mas sua
produção não era nem importante
nem difundida, o que impedia a di-
retores e cenaristas encontrar os ne-
cessados temas de fácil aceitação.

Fazer reviver as civilizações de
Atenas e Roma, Cartago e Tróia
não era. apenas uma fórmula co-
mercial: Pastrone ou Guazzoni es-
tavam animados pela vontade de
voltar as costas ao sentimentalis-
mo romântico em que as transposi-
ções cinematográficas da época se
refugiavam. D'Annunzio terá um
papel de enorme importância.

_No início a preocupação básica
é puramente artesanal, a origem
teatral plenamente manifesta na
marcação dos personagens, em suas
formas de expressão, na cenografia
— fundos de cartolinas pintados. À
partir de 1910 o eixo de preocupa-
ções se transforma, os filmes tor-
nam-se ambiciosos, tentativas de
imponentes reconstituições cenográ-
ficas; o início da pesquisa de mon-
tagem e movimentos de câmara.
Surge Cabíria (1913).

Cabíria revoluciona: enquanto a
média dos filmes durava uma hora,
Cabíria tinha duas horas de proje-
ção; enquanto a média de filmes
possuía um orçamento de cerca de
cinqüenta mil liras, o filme de Pas-
trone custara 1 milhão; enquanto
os restantes .eram preparados em
dois meses, Cabíria levava dois anos.
Outro recorde: um ano entre o têr-
mino da filmagem à cópia definiti-.
va; exibição simultânea em Paris,
Nova Iorque, Londres. Griffith com-
prou uma cópia do filme, viu-o vá-
rias vezes.

Cabiria abre um processo com
destino certo. Até 1917, antes da en-
trada da Itália na Guerra, ainda
se produzem filmes históricos de in-
terêsse: Maciste Imperatore, de Pas-
trone, 1914; Caio Giulio Cesare, de
Enrico Guazzoni. O gênero sofre,
então, oscilação até 1924 — início
da concorrência estrangeira, crista-
lização do declínio italiano.

Em 1925, em plena Itália, Fred
Niblo dava início ao seu Ben Hur;
Quo Vadis, de Georg Jacoby e Ga-
brielino D'Annunzio representa um
esforço individual e, também, a pe-
dra de toque para o pânico dos pro-
dutores italianos — custando quase
um milhão de liras, foi um tremen-
do fracasso de bilheteria.

Ben Hur custando seis milhões,
revertia aos seus produtores apenas
quatro. O prejuizo dava — a longo
prazo — lucros: servia para tornar o

los. Festa Italiana é como êle chama
o espetáculo que montou em Ma-
dison Square, em plena Nova lor-
que.

Os musculosps personagens sal-
iam da tela para o picadeiro, o pú-
blico americano sente-se, novamente,
'•encantado", o espetáculo de Landi
empreende um.a tournée pelo país.
A história romana (e a mitologia) já
transformada em carnaval pelo ci-
nema comercial chega a um de
seus pontos mais grotescos ria ânsia
de manter o mercado americano,
numa luta que vem dc longe.

MUSCULA TURA
pânico dos produtores italianos rea-
lidade. A concorrência, pelo menos
momentaneamente, estava encer-
rada.

HISTÓRICO DO FASCISMO

Durante o período, fascista as te-
las foram inundadas por comédias
ligeiras, de fundo romântico. O gê-
nero histórico que, à primeira vis-
ta, poderia parecer o melhor veículo
para a propaganda do regime — por
seu caráter nitidamente imperialis-
ta — não é aproveitado, com exce-
ção de Cipião, o Africano/Scipione
L'Africano, de Carmine Gallone,
1937, realizado no momento em que
a Etiópia era conquistada, no para-
leio inevitável com os ãireitos his-
tóricos italianos, e A Coroa ãe Fer-
ro/La Corona Di Ferro, de Ales-
sandro Blasetti, 1940, realizado com
mais cuidado, durante o eixo Ber-
lim-Roma —; visando demonstrar a
superioridade dos povos latinos e
germânicos.
HISTÓRICO DO"MUSCLE-POWER"

Do fascismo à força dos mús-
culos, o cinema italiano» viveu du-
rante algum tempo da capa-e-espa-
da, até que em 57-58, Pietro Fran-
cisei, depois de mais de vinte anos
de cinema, lança uma série de fil-
mes em que põe à disposição do pú-
blico sua consciência artesanal.

O charme das grandes multi-
does, o munüo maravilhoso e lon-
gínquo da mitologia viriam substi-
tuir de forma irreversível o realis-
mo documental do neo-realismo
(Rossellini) ou o romantismo senti-
mental (De Sica). Ressurge, então,
em 1960, através de Cario Capogal-
liani o gigante Maciste, protetor âos
humildes e ãos oprimidos — Macis-
te no Vale ãos Reis.

Entramos d e f i n itivamente na
área dos músculos, um desfile que
se inicia com Bartolomeo Pagano, o
pioneiro do macistismo, herculismo,
sansonismo: portuário de Gênova,
Pagano foi escolhido por Pastrone
para interpretar o papel de Maciste
no já citado Cabíria. Participou de
27 filmes, dos quais 23 como Macis-
te, até 1928. Sua carreira encerrou-
se com o advento do sonoro.

Das docas de Gênova aos con-
cursos de Mister Universo, a Itália
transforma-se na trajetória rotinei-
ra dos piores atores americanos que
não mais encontram trabalho nos
Estados Unidos. Gordon Scott; Ste-
ve Reeves — o primeiro Hércules da
série; Mark Forest; Ed Fury; Lex
Barker; Gordon Mitchell; Brad Har-
ris; Reg Lewis; o inglês Reg Park;
o canadense Samsom Burke; o ita-
liano Kirk Morris.

A mediocridade é a tônica, todas
as produções com baixo orçamento
— exceções feitas aos filmes de \ it-
torio Cotafavi e Ricardo Freda, ap.-
sar do exagero dos Cahiers du Ci
néma e Présence du Cinema, real-
mente, os menos ruins. O público ri,
assobia, quando as imensas pedras
resvalam, repicam e repinicam de-
monstrando a borracha de que são
feitas ou os papelões que desmoçp-
nam.

Que estranho mistério fêz coi
que as platéias durante tanto ten
po tenham aceito esta nova (velha,-
forma a que a grande usina ãe so-
nhos as levava? O crítico italianc
Vittorio Spinazzola apresenta a se
guinte versão: "... em nossos fil-,
mes, a liberação da angústia quoti
diana é mais ingênua e sumária,
mas mais completa, realizando-se
através de uma imagem espeta-
cularmente mais rica, de uma hu-
manidade animada pelas paixões
simples e violentas, eternamente em
luta (vitoriosa) contra as forças da
natureza e do destino. (...)

A trama do filme histórico-mi-
tológico representa, evidentemen-
te, um assunto mais fácil para a crí-
tica; estes filmes pecam muito fre-
qüentemente pela grosseria, ana-
cronismo, ausência de rigor históri-
co ou de coerência narrativa. Mas ¦
que importa isto, quando, para o
realizador, o tema não representa
um material de interesse unívoco,
mas somente na medida em que t
utilizável para construir a figura dc
protagonista que avança em meio a.
grandes cenas de massas? (...)

(...) O público deseja, hoje,
ver na tela não mais o aventureiro
ou o pioneiro, ou o fora da lei, mas
o chefe, a grande personalidade que
inflama e entusiasma, que suscita'
os ódios mais profundos e paixõe.
violentas (...). Assim êle se apre-
senta como um antípoda dos super-
homens americanos.

A evolução natural, no proces-
so dinâmico cultura, tem levado o
gênero ao esvaziamento. Mas o his-
tórico ainda consegue manter seu
charme, o apelo ao homem simples1
do povo, da individualidade, do agu-
çamento do superego. Os povos
mais sofisticados dão mostras de
cansaço, preferem novas formas de
violência e projeção (James Bond
foi um exemplo típico).

Ainda estamos longe de poder
anunciar que Maciste descansa em
paz. Mas, os fatos comprovam que
o musculoso herói está' entrando em
plena fase de recesso. O que é um
meio caminho.

"Hsj»*_:í.r_t.-_,-..^^
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O JB HÁ 75 ANOS

O JORNAL DO BRASIL tio 1-3-1892 nolichv

O Novo Miniitário n.i Françíi.

O Tempestade devasta o Porto.

_ .0 _ Chile compra armas da Inglaterra.
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ÍNDICE

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

IMÓVEL - ALUGUEL 

EMPREGOS 

ANIMAIS E AGRICULTURA . .
DIVERSOS 

ESPORTES - EMBARCAÇÕES

ENSINO E ARTES 

MÁQUINAS - MATERIAIS . .
OPORT. E NEGÓCIOS 

UTILIDADES DOMÉSTICAS . .
VEÍCULOS 

Agenda . .
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AGÊNCIAS DE CLASSIFICADOS

Rodoviário - Estação Rodoviária Nôvo Rio, ?.°, lo|a 205
Suo Bor.» - Av. Rio Branco, 277 - loia E Cdif. S. Borja

iONA SUL

Botafogo - Praia de Botaíono, 400 - SEARS
Copacabana - Av. N. S.» de Copacabana, óiO - Galeria

Ritz.
Flamengo — Rua Marques de Abrantes, 26 — loia E
Posto 5 - Av. N. S.» de Copacabana, 1 100 - loja .

ZONA NORTE

Cascadur? - Av. Suburbana, 10 156 — Largo Cascadura
Madureira - Estrada do Portela, 29 — loja E
Méior — Rua Dias da Cruz, 7-t — loja B
Panha - Rua Plinio de Oliveira, 44 - loia M
São Cristóvão — Rua 5ão Luís Gonzaga, 136 — |,° ano.
Tijuca — Rua General Roca, 801 — loji F

ESTADO DO RIO

Duque da Caxias — Rua Jo:,ê dc Alvarenga, 379
Niterói — Av. Amaral Peixoto, 195 — grupo 204
Nova Iguaçu — Av. Governador Amaral Peixoto, 34 --

loia 12

MAPA DO TEMPO - JB
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ANÁLISE SINÓTICA DO MAPA - Frenle fria localizada no
Uruguai e norte da Argentina. Ao norle da frente, as mas-
sas tropicais marítima e equatorial continental, estão sepa-
radas por uma linha de instabilidade ciue, vindo do Para*

guai, Corta o interior dos Estados do Paraná e São Pauto.
A referida frente, em seu deslocamento para Nordeste, dc-
verá atingir os Estados do Rio Grande do Sul ~ Santa Ca-
tarina nas próximas 24 horas. (Análise Sinótica do Mapa do
Serviço de Meteorologia interpretada pelo JB)

TEMPERATURA
E TEMPO
NOS ESTADOS
Maranhão- Piauí, Ceará, Rio
G. do Norta. Paraíba, Per-
nambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia — Tempo: Instável, chu-
vas ocasionais no período.
Temp.: Estável, Ventos: Qtc.
Leste fracos. Vis.: Boa a mo
derada.

Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio dt Janarro, Guanabara -
Tempo: Bom. Temp.: Em ele-
vação. Ventos: Qte. Norte
fracos. Visibilidade: Boa.

Goiás, Mato Grosso — Tem.
po: Bom, nublado, instabilí
dade ocasional com chuvas e
trovoadas. Temp.: Estável
Ventos: De Norte a Leste fra
cos. Visibilidade: Boa a mo
derada.

São Paulo, Paraná — Tempo:
Bom nublado, passando a
instável com chuvas e tro-
voadas ocasionais. Temp.; Em
elevação. Ventos: Qte. Norte
fraces .a moderados. Visibili-
dade: Boa a moderada.

Santa Catarina, Rio Granda
rio Sul — Tempo: Inr.tável
com chuvas e trovoadas. Tem-
peratura: Em declínio, Ven
tos: Qte. Sul fracos a mo-
derndos. Visibilidade: Modi
rada.

O SOL

r\

NO RIO

L35s-

BOM

MÁXLMA
MÍNIMA

35.9
20.2

NASC. - 5h49,ii
OCASO - 18h22m

A LUA

CHEIAO
OS VENTOS

NORTE

#

FRACO

AS MARÉS

VWJ/AA
PREAMAR:

5h40m/l,0m e 18h,'l,lnl
BAIXA-MAR:

lh/0,4m e I2h30m/0.4m

TEMPO NO MUNDO (UPI-JB)
Temperaturas má;iimai de ontem e previsão do tempo para
hoje nos Cidades seguintes: Buenos Aires, 23°, bom; Sen-

tiage, 23°, bom; Montevidéu, 34°, bom; Lima, 26°, nubla-

do; Bogotá, 12°, nublado; Caracas, 25°, nublado; México,

17*\ nublado; San Juan, 26°, nublado; Kingston (Jamaica),
2j>, chuvas; Port of Spain (Trinidad), 27°, nublado; Neva

Iorque, 4o, nublado; Miami/ 19°, nublado; Chicago, 3o, nu-

Lyado; Los Angeles, 25°, bcm; Londres, 7o, chuva;; Paris,

12°, chuvas; Berlim, 9o, chuvas; Moscou, 40 abaixo de 0",
neve; Roma, 17°, nublado; Lisboa, 16°3, sol.

ZONA CENTRO

CENTRO CENIRO - Procuro taessea de rc-
curío parn neçócio vantajoso ein

VEMDO 2 salas, 3 qlos., 2 banhei
res ccmpletos, cozinha, área ser-
viço, 2 qtos. empreg. garagem.
70 milhões. Vá hoje na Trav,
Tamoics, 8, ap. 402. CRECI 272.

móvel-, iunto ao Centro. Dela- I LARAN J. — C. VELHO
lhes Rua Senador Dantas, 3, 3.° -- „~
andar, sla 10. | APARTAMENTOS - Vende-se La-

ranjoiras, 3 ciuartos o dep. T!?..
mengo, 3 quartos e dep. Lfirga

quarto e sala. Rua
aissandu, conjugado grande. —
cai tomes Caixa Econômica. Tra-

ATENÇÃO - Centro, à R. Wash-
in-jton Luís, 111. ap. 406, c| 2
qts., sala, coz., banh. completo, ^_}__H\
toda pintada e c| sinteco, pron* j GRANDE terreno no cantro. Ven-
ta p' morar c| apenas 6 milhões,I de-so, esquina de Marquês de _,¦.,_:„'.siilclo cem o aluouel. Tratar tal. Pombal q Irineu Marinho, 63m|-' 

";'

43-56Í8, Dr. Ivan ou local das 13 de irenie — Traiar 22-4933 ou
is 17 horas. Nele bem; aceito cf.U9-7i0i.

APARTAMENTO - Vende
Rua General Caldwell n
ap. 1002 - Ver no local.
Tel. 36-7595 - Centro.

CENTRO - Rua Recende, 21, ap.
¦406, vendo sl,, binh., coz. Entr.
3 £00. Prat. 230 000. Vaiio.
Tel. 22-4163. Mário ou Celso. -
CRECI 610.

,?Í"í?v!!s.i PRAÇA CRUZ VERMÊ-pÃWMMtõ
Apartamentos re-;?'2, "' p'ua,

. . . 'Oli c 3 qts., aep. p apenas 24
SldenciaiS numa rua milhões, c 12 milhões entr. En-
tranqüila próxima da\42fuT - creci »í. 

M'9642 e

CIDADE, de ampla sala, LARANJEIRAS - ApTvã-
2 quartos, sendo 1 rever- zj0 cj sa|ã0/ 3 gc_es_ qts_.sivel, banheiro e cozinha b a n h ., copa-cozinha
completos, dep. de em-deps. e garagem. Crá
pregada e serviço, área 50 000 000 - Pagamen-
com tanque e WC, play-10 grancl. facilitado. Ver
ground e GARAGEM. -|à Rua das Laranjeiras,
Todas as peças amplas, 356, ap. 601, das 14 às
claras e de frente. PRE- 18 horas. Traiar PAN-

; 
-ÇO Cr$ 11 888 000, en-IMÓVEIS - Rua Mexi-

27B, trada única de Cr$ 400;co, 119, gr. 801, tels.
mil na escritura, e men- 52-525ó' e 22-3032 —
salidades SEM JUROÕJCRECI 704
de Cr$ 144 mil. RUA
CARLOS DE CARVALHO
52

v,e"'iIC^nploDEccn'Uãdo'n'a"'RVa!rNMV« <~KUZ. VCK/V\t-|APARTAMENTO - Vendo cMTO
André. Cavalcanti, 7, prédio nò- LHA — ADartampntni; rp.-- na Rua Fi"s de Almeida, 56-
vo, 52-4211. CRECI 7SÍ.

APARTAMENTO duas penas. Ven-
de-:e cem NCrí 4 500.00 e mais
16 prestações de NCr$ 80,00. -
Entraaa prevista nara der.embro.
Ver Hua dos Inválidos, 185. ao.
402 e trotar Travessa di Peco,
23, sala 904,_das_J6_àsJL8_liorar;:.

APARTAMENTO vaiio, recém-pin-
tado, panorama lindíssimo, qt.,
sl;, con., bnnh. compl. Preco to-
lal: NCrS 15 000,00 c| NCrS ..
7 000,00 dc entr. e NCrt 300,00
s| jures Vor exclusivamente tias
9 ir, 12 hs. c' José. Tel. J4-0Ó94
e 513.3233. CRECI 986. Temos ccn-
duelo.

CENTRO - Vendo o ap. 602 dr.
Rua Sta. Lu:ia, 776, de llente, c/
s., q. b. kit. entrega imediata.
NCrS 17 COO. c! 10 000 de entro-
da e o rest. financiado. 22-2483
— Freire — Imobiliária Lemos
Ltda. - Crccl 193.

CENTRO - Ma Rua S. Dantas,
Edif. Santos Vahlis, ap. de fte.,
cí telefone, nara escritório ou
moradia, Helvécio de Gusmão F.°
- Tel. 43-8778, CRECI n.° 136.

CENTRO - Vendo ao. 1 107 da
Rua Washington Luís, 50. Sala,
qto. Conj., banh., cozinha. Ocupa-
do s| contr. Inquilina notificada.
Preço 8 milhões. Tratar telefone:
42-3285 - CRECI 603.

BARATA RIBEIRO, 13 - Vendo
ap. Sala, quarto sepa., deps. de
empr. Fundos. Vazio, sinteco —
Cr$ 25000 à vista. Aceito CE.
t.m sinal de CrS 5 000. Tratar tel.
28-915Í_7_S,inl_os^d,-,s_9JÍs J 7h-
COPACABANA - Quatro aparto,
mentos de n.-,. 904, 905, 1 201 e
1 202, ,'i Avenida Princesa Isa-
bel, 13-4, serão vendidos em lei-

extrajudicial, pulo Leiloeiro
Gaslão, hoje, quarta-feira, 1 de
Março de 1967, d*, ló horas, no
local. Mais int. tel. 52-0233.
COPACABANA - Vendo, em pri-
meira locução, ap. de sala e qt.,
separados, j. de inverno, banh.

chuveiro em boxe, coz.,
com box para geladc"
uni qunrto reversível, ãrea cem
tanque. Ap. com acab. de pri-
meira, amplo, claro e arejado. —
Ocupação Imediata c| apenas 20% , _ . .
de enirada e parte facilitada em PRECISO de vários apte
15 ms-se". e saldo a longo pra- cu alugado pl cliente,

jzo. Prédio sobre pilotis, c1 ma-
ravi!hcs/i jardim tropical. Ver e
tratar, diariamente das 8!i20m 

'~~

12h30m e das ló às lBh30m, na
Av. Princesa Isabel, 300, loia C,
com o Sr. Gilberto — Creci 456.
COPACABANA - Apartamento -
Compro, dou um Volks. 67 —
Zero, o rectante a combinar. —
Tclelrnc: Trabalho; 56-1104 - Re-
sidência. 37-Í620.
COPACABANA - Ap. vazio, lu

pronto pi morar.

POSTO 4 - Pronto -
Salão, 4 quartos (2 com
armários), 2 banheiros
sociais, cozinha, grande
área de serviço e de-
pend. de empregada. S|
pilotis, fachada em pas-
tilhas. Preço NCr$
95 000,00" com pagto.
em 24 meses. Inf. e vi-
sitas: NATAN BERMAN'jy; — R. 7 de Setembro, 66
- 3.° - Tels. 52-2281 2
32-6172 - CRECI 3. \

LARANJEIRAS
t.is, 2 banhs.,
gar. 130 ni2.
32:2493_-_Creci
LARANJEIRAS - Casa, 2
quartes. Rua Ipiranga. 65
lhões,
46-50-I4.

nc IRMÃOS TO-
RÓS LTDA. - Informa-
ções no local, diária-
mente entre 8 e 20 ho-.,.,,.,,,.. , ..

nilA /-»r,,/-^r- rsr-LARANJE RAS
ras. RUA CARLOS DE Álvaro Chaves
CARVALHO, 52, ou no!!?'°' 

'<->^p-
. . , 

=lo. Tratar na
Dep. Vendas — Av. Gra-IJi8, 7-"

— Vdo. ap. c| 3
copa-coz., dep.,
Marcar hora p

ci 409.

vazio,
. 2 qts., ...

Ia e banheiro completo, clep. de
emp., c t|!. p banh. e área c|
tanque, só 4 p| and. Av. Copac,
827, ap. 804, c| frenle pl Av.
Copac. e Constante Ramos — Ed.
novo p não falta árjua — Chave:
c! porteiro.

Vailo
Nos bsir-

Copacabana, Ipanema, Ls-
blon- Gávea. Resolvo em 30 di

IPANEMA — Prudente d* Morais,|GÁVEA — Prara Sfintor, Dumont' LAGOA — À Av. Epitacio Pes-
2ó9, ap. 107. Q. praia veja hoie, n. óó-óOI — Vendo ou troco perdoa, 1 858, em construção bem
conjugado, cj ;a!eto, qunrto, ba- outro de uma sala, 1 quarto dt_p., fldiünt.idn e para entrega «m li
nheiro, boxe, ci^inha americana. I emp. — Tel. 57-3879. meses, ótimo np. de frente cem
Preco 15 milhões, c' 50%. Saldo, i365 ml construídos «m Edificio
combinar ou caixa. Inf. local, 9 INCORPORAÇÃO CIVIA — ES-;om ""'"> 

_> 
terreno de 4 OOO

às 20 horas, ou 52-1837 - Orbi- TRUTURA PRONTA - Vendemos mj- '""-.Inndo do: coniunlo d.

plan. - CRECI 430. I os úllimos apariamenlos do fren.|"las << ,'0Ü "''' 
f í»1",»1" na R|ja j Car|os n„ Urm, omb 2 banheiros toilete,

IPANEMA - V.ndo iiimo ap.jda Rua J. Botânico (a 50 m do Mpa.eo-.lnh>,. quarto • dep. para
alugado rec«„L da sala a quar-; Parquo Laie), com 222 n,2, cons-
to separados, coiinlin e bannel- tando de 2 salis, 3 quartos com
rof> cem excolente dec*rnç3o. L-»- arm. emb., 2 banheiros, cozinha,
calíiiédo R. Barão da Torra, 213, quarto e dop. empreg., garagi
ap. 406. Condições: 13 000 00U 
de entrada, rostante uorá trans-
ferido financiamento corn a Caí-
xa. — Ver 16 às 17,30. Tratar:
26-1794. 52-8166, da 8,30 ás 18 horas. -Iria' Angolica 752, 101. Parla pia

Ent. somente 8 000. Financ.
mos. ou Caixa Econ. plan»

IPANEMA - COBERTURA - Be-
líssima vista toda Lagoa. Vend,
na R. Vise. Pir."iá n. 514. Sa-
Ino, 4 qts,, 2 banhs sociais etc.
VAZIO - NOVO - E::ce!»nle
oportunidade. Traiar c/ CORRE-
TORES ASSOCIADOS^ - Tels

7. empreg., área de serviço, q<v
ragem. - Preto CrS 121 300 OOO
(NCrS 121 500,00) - CIVIA -
Trv. Ouvidor, 17 (Div. de Ven-

.,;„.,;,,, prí,,.„ -, »-;,i;r ,•*. rr' das. 2.° andar). Tol. " 52-8166,privativa, rreco a paritr tle i-r5i . ' _ . , ¦» /-nm i-n
57 250 020 (NCrS 57 250 000). - d° 8'3° *' 18 h°r"'- CRBCI 131-
CIVIA - Trv. Ouvidor, 17 (Div.I VAZIO urgolllo, fio., 2 qtos., ll.
do Vendas 2." andar). Telefone " [ dop. emp. copl. ajcjtanq. R. Ma-
52-8166, da 8,30 ás 18 horas, -'ria '

CRECI 131. na.
30

peq. sinal. Doe. ordem
23-1214 - CRECI 644.

JARDIM BOTÂNICO - Vende-se1 «nliao,
casa em final de conftrurio, c|l*H_£*l'_
2 salas, 3 quarlos, depend. com- rnúó D TI mi-A
piei. na R„a Pacheco Leio. Tol.iS. CONR. — B. TIJUCA
40-0.17,3.

sem dôsp, p/ V. S.
23-1214 - Creci 64.1.

Detalhe lei.

POSTO 6 - Vendo-se ap. final
d. construção, sala, c;uarto, banh.
coz., R. Francisco Sá 88. Tele-
fone 27-8278.

32Ó750 e 42-0425. - CRECI n.° 
2_I8 _
LEBLON

ÍCASA DE CAMPO NA BARRA DA

Vendo ca-i TIJUCA — Vondo uma com óti-

palacete.
Dias, 89,
52-3840.

GÁVEA
1. Silva.

405
H.

iJARDIM BOÍANICO - ..,,„.„ .„- , ,. .,.,.,
Ccmora-se sa, 2 pav. 2 salas, 5 qts., 2 ba-'ma lotalaarao e com possibillda-

., Rua G-nc I nheiros, cojlnha, dospensa, lat-; "* d" 0,im0'- luc,os '"antais. -

Tels 52-3B86 
". 

r'1t0 <: J q,s- «•• omoteg., terre-! Tfa'-ar dit.tamente com o pro-
ino 12 x 27 c tolefono elc. -;pr:otáno, Sr. Vallor - Av. Pres.

IVisit.is c' GARCIA - Tol. 52.18371 Wilson, 165 i| 1 108. Tal.

posto 5 - v.ndo ap. ,iio íiT-ILtULUN - Aps. de sala,j7 CRECI "Sü- 32-"a''-
xo, cj 4 qts., 2 salões, deps. eom.ji nn n n., r|pnc p nn.
plolas, gat. . quatto p| chaufout.! ' OU Z C\'S-' aePs- e 9a"

ragem. Q. prontos. Aca-
bamento de luxo. Preco:

;PCA. DA BANDEIRA

de 3 quartos,
~ 

Vende-se' 
'

! n. 28, ap.
demais dsp
Av. Rio Branco,] tes,

COPACABANA - Vendo magni-
fico ep. cetn salao, 3 ótimos"' "jquartos, ? banheiros sociais, óíi-•l11*! fna cot.., área de serv., dep. emp.

saia. preco 4Q m||h5os — Aceito Cnixa
|- Tel. 57-3879,

i .R-! COPACAEjANA" - Vendo
2i0,| apcrtíinento c-m grande
va-|bonheiro em còr, 2 ótimos cjuar*

áren cem tsnr;ue, dop. emp. VISI

180 milhões fin. Traiar 54-2759
Joaquim — CRECI >44.
SALIZTA, cor.., banheiro e quarlo,R. Barata Ribeiro 502 - 404,!a partir de 20 000 000.tr 'ròlçí^vAn
frente. Detalhes 46-8350. -1 CRISTÓVÃO
sá ferreira, 228; de írente." 2." jrügamento grandemen-|  
andar, quarto c sala, pequena co-lje financiado. Ver nO lo-|PREDIO c| loia e 2 andares

R„ d 4- aa* M I00ni2, area construída, elcua Bartolomeu Mi-|dor pc[w_nc, (i,„ 6coo i

ZONA NORTE

CrS 10 illhõ de
IP,

nhi.
da e prestações de 100 mil pelajCS'¦'"¦¦ ' '-" IS "'ilhoos- Toieío-|lre, 

junio do 1079 das 8 ™mr>r-, ,, í.,..i , ,., -,

d. franta, va-|às 19 h. Construção c
xio, 1 sali
dep. f mp.,

local Rua Raimundo Cottoia,! Vendas Pan-ImÓVeiS. —
...¦,70 ao. 304. Ttalat Sr. Lourival.I"Tcl. 26-2680

¦e 27-26ÍJ
VENDO ótimo

±X tVacl %|garantia SERVENCO. -
otimcl

ca Aranha, 174, grupo ^ 
kntkeoa ati; agosto

516 - Tel. 32-5353 -
CRECI 442.
RUÀ RIACHUELO --Vdo. ap...
c| sl., qt. sep., deo. Final cens
Irucão. Inf. 32-2493. Creci J09

garagem. Aceito Caixa. —
Iene 57-2B79.

qts., sala,
dep. emp-

XIMO - Na Rua Pinheiro Ma-1 CCPACABANA - Próximo
bado, 62, vendomos o« últimos Praia — Vondo ólimo apartomen*

lanartamentos de nos;a incorpcr.T-, lo, grande salãoí 3 c-r."*wdeE quar-
c."io, scni^nÍB 2 aps. per andar, de,,c:;- banheiro, grande cepa czz.
frent» e ?00 « 230 m2, constando Srande -ires, demais pcr:,r, leca
do: 2 --'-% 3 • 4 quartos, 2 ba- para_ carro. Tcl_. J7-ÔS79

inhoiro:, corinha, quarto n dep. de COPACABANA — Vda í

pj mar, 3
Tele-ide almoço, jârd.

_ 
'etc. frente, vario, na Rua Gustavo!

||Sampaio, CJé-^IOl - Chav. port.'-
,.|- Tcl. 22-5893. i LEBLON

Rua México, 119, Gr.
ali|801 — Tels. 52-5256 el-ã-sVAò

J22-3032. CRECI 704.

Cobertura — Vende-:*-
salão 70 m2 3 |com arando salão, sala, 2 óti me

iejuartos, banheiro, cc7., domai

CENTRO - Vdo. ap.
, _. :or

nal I niilh-io, mais

C::,
liiDrrMfc 

"~ ""\>—i icniPre9-* ar»aF ijaraqerrt privati- jte térreo c s'
[URGENTE 

- Vçnde-se um ap.va. (Estimativa d. eonstrucãi atua-co'z irea Ac

.... -il.' . ,-,, conU, aW,o!r1]:^n,cr"p4o'íó,O0^-'T0b0CdeJ^;j %% 
't_';J, 

?%*$J COPACABANA'
4 milhões na ent. 24 prest. 230, na Rua do £,„ .' L,ílr d. C,SPín 7«* on» ««> «P- de .-,

e entura. ,,„. ,„, forma de alu-lRiachuelo n. 252, ap 5,0, com .fe 
'Jffijafc 

fâ.£$?"_\*» ..V" 'r ¦187,iProp., das 12 as 15 horas dalvlsli., .„ t___\ _,.. o s. __f _. .irreversível - Tcl.

| VAZIO - fte
qts., ann. emb., 2 banh. ccmpl,, ,,.
pint. a óleo, prédio luxo, umalpe50?' ¦ «««gem. ^0 milhões I

.' fref. divisão garagem 220 m?,
•|2 por andar, pilotis, visla p' rnor.lI.EBION - Velo. ap

Tel. 37-3879.
Vdo. ap. írente

ATENÇÃO — Tijuca — Vendemos-
lindo ap. de cobertura com 2
ótimos quartos, saln e depenclin-
cias completas e mais um terraço
livte con, 80 m2. Preco: 42 000

|com 15 000 de entrada facilita-
da e o saldo através de finan-
ciamento da Caixa Econômica em
prestações de 320 000. Ver à Av.
Paulo de Fronlin, 265, ap. C-01
das 9 àü 13 hora-» diòriar.eníc.
Tratar à Av. Rio Branco, 183 -

,3.° andar. Tels. 22-3737 e 32-2542
SÃO CRISTÓVÃO E LEOPOLDINA, _ CF!Ec| 256.
compro cisas e aps. p-eja à vis- iT/eVTm _—yy _. ,¦ 

'
to ou a cemb. Inf. Pinlo. Tcl.íAYENIDA PaHloA <le Frc""n 7

no-rn jVcio. prox. a Av., em ter. tlev-/-J-^_: 11x28, de 2 pavils., luxuosa resi-
jSAO CRISTÓVÃO - Para otltrago dtncia c 4 dorms. c: arm., 2
>ago an. c 1 sala. 3 ql».. banh., s|s., 2 varandas, 2 banhs. so-
lf!Z"_''!_'_f~l_.'' S ,,0.29? °?.° clall de luxo o em còr, amplas
(NCtS 30 000,00,, _c-.rn 60% Jl-|deps, _, garaeem. Tel. 23-3366.

286.
CASA

industria, ou grandes organiza-
ções, entrega imediata, sinal 120
mll MCrS, Rua São Januário, vi-
silas, 23-2232. CSECI 743.

I
nane. 3 anes. CIVIA - Trv. Ou-¦(-

] vidor, 17 (Div. do Vondas 2." an-
dntl. Tol. ¦ 52-0166, dr 8,30 

'

sep banh.JMt. I.a, uma beleza
Ín:cr|r3o an- Júnior, financ. 2 anci
-; /r.o ti -ir.il fr

guel, Rua General Cald
ap. 1001, das 12 às 17 horas oljitarde
tel. 43-1527.

409. 23-1214

ap. Av
Det. .

CRECJ_ 644_ _
Vendo rragnl-IVENDO ap. do sala e ciuarto se-
; qlo. separa-parado,- 18000000, facilito, Rua ni..empregada, qto. |Joaquim Nabuco, 98, ep. 1 003.! p|c.'

p.jsl., 2 qls.,¦NCrí 27 mil," 
|32-2493. Cre

bar

409.

„ coz., «rea
em 2 anos.

SCU5:\.
46-1933

qto. Joaquim Nabuco, 98, ap. 1003.
Sr.lTel. 32-6383.

CENTRO - Ap. de luxo. Vende-
se, sala, quarto, cozinha, banhei-
ro completo c| azulejos até o te-
to, armários embutidos, todo pin-
tado a óleo, à visla. Tel. 52-1367

lo;é. 

CENTRO'-

LEBLON — Ap„ vendo 2 quartos
co?., banh. completo, du-
a 30 metros da praia. Dou

jcom cu sem telefone. 35 milhões.
Tel. 22-9453.

Tijuca - 2 ql-., 2 sa-
18 hora-.. - CRECI 131. !las. c°Pa' cozinha, qrande quin- —- (tal, c! telefone. Vendo, {.r%

;5ÃO CRISTÓVÃO - vendo ap. 40 000 000, tendo Cr? 20 000 000
401 da Rua Fonseca Teles, 113. vi-'i visla, rest. cm 20 prest. —
zinho Igrei.T Sta. Edwigc:-, novo.] Tel. -íó-6317. Sr. Sá.
de sala, 2 qtr,., banh., coz., dep.|

nal
a combinar.

le 32-8171, r.

empr.
rotor
CREC

Ver
Loureiro,
413.

;ocal e tratar cer-
lei. 32-9400.

MARACANÃ — Roslücnciaç du-
plex cem financiamento integral
da construção em pnrcoUs da Cr$'!93 040, após as chavei e três;
r.u irtc!'., 2 b^nhoiros sociais, sa-

Ta1 na ^ S PS?"! 
(.Div«tuf 

ddr SVÍ COPACABANA - Saleta PANEMA - LEBLON 
^^~— : 

T.\2T': £ JHiprW l.°' „i SS^Íf; 9Í .# 
"S*

8.o aídií c^::%.rc^ ."-bíffigijJS: (CR5Ec'f^rdS 
^ '%.]., 

quarto, banh. e ARPOADOR - Vando ap. c.m LEBL?N ~ Vende"Se 
_f 

" 
%\C,?á° 

dc U°Poldi'"' 
^'^^f^.V Z"V,o7

fSSínt.™ «a".lN A^r,^ lic^aTorri^ i.prA 
"kitch 

Q prontos Ótimo Ô 3 q,s- \',m> "_b" 3 Rua En9- Cor,es Sigaud, ^H^Ii "J« c?o,d.mencondo'rmdTd.iu=^'n\õ."6Zr,o\oP"n_lJ ^AfOGO - URCA 
^^i^ 5 

°?'°s; "''" ° 
s"0hs; 5:pr.m'pni 

h:'n""ot 
víiap. de 2 salas, 2 quar- TIJUCA-RIO COMPRIDO Li.-». h.bif«i...i.. *,.i« .«-

Tr-ifar- t.u 9fiflmA; ..r.,---*. ., ,-- ..-nego^lO. rteC05 Q pari r .'.' i ftiíriA ' ti m «17 - i ¦ eut vos. Tratar na Av. presidente-

_ly !!!ffiVtt;\.i.llV»e 19 000 0C0. Paaa- c^iVo*»''* 
" W' *'m7y°s, 2 banheiros comple-bmggTvSa-.. de.fiont, Srk»*s_ "'• «I im. To,.ion.:

Vendo ap Sais e quar. VENDE-SE ap. de frente com sala", to, banheiro, corinha. Sinai de menfo rtmnH finnn-iaHn ATENÇÃO - Baratissima reTTitOS, COZinha, dep. de.™. ""¦'PíV1-1 oe. "°
o separados e condados, la banheiro, kitchnate. Sarva p| escri. 200 mil cru7s. na promassa 200 

™cril° granel. tman^iaclO. _ 
, mafLmrir»naHa p nanncm  

"""
lone». Rua Moncorvo Filho n.o tério cu residência no ceniro da mil prestações de 100 mil o sal- Ver local Av. N. S. Co- la. Iccarão 5 qtos., 4 hanheirot, emPr09aCla e 9aragerri

. //. /er „o locai e traiar nalcidada, Rua Republica do Líbano, do financiado. Tratar Iel. 46-7603L.-.u.,_, 11-37 -\__ o'7- salõ,!i- elevador nove, 6 pos- Entrada também pela
cu 26-0281 - Anita Gelbert ... iPacaoana, IU/, OaS B Uoas Atlas, aquecimento! central, r, T- j_._-_ A- r .t-
Preco 9.ÓC0 - Raro e único nego. Ias 19 horas Const c'l lavanderia, 2 qtos emp., tito.jKua I imOteO Oa I.OSI3 -

cioi Creci 763. Larantia 
ÇFPVFMrn' \choh'' 

1.er'.*s° c,obcr'ura ==m f«-Tratar na NOBRE S.A.
AVENIDA OSVÀLOO"CRUZ^139 9aran"a otKVtNCO. -quena --  "

- v.ndo 2 dupi.x, .l.o i„i0. -Vendeis Pan-lmóveis - ,'fel',n

(FLAMENGO"""""' H^^^lc.^^ ""'" 

" "" 
CI /07- y.y 

YCY:.Y 
'"• 

.. . 
r-o»"'p!elo cn, cor, arca

I y c;i i.i: i nti* ¦ 1 l- -.,,;.. ...... _.__._ a», ,.in..c- ^....mkwI,» .» rnm ' - '.. ¦ j

Av. Rio Brsnco,
- CRECI 210.

156,
-. do Líban^,

1 320. 
j 
Traiar Rua des Inválidos, 6 sob.

ÍD. Jcôefa cu Sr. Salomão,

ZONA SUL
GLÓRIA - S. TERESA

piscina etc. Bate 270
Aceito oferta visitai, pe'o

dias úleis 32-1597 - Não
- Tel. 52-4153
Cl 707.

rrcnic pj.. ,„,--..„ rnoz ._ [43-6520 _ vor na Rua 5oo Fran-

=02 edilício . novo la. IccPCáol ;ií<°_Xi'^A'"'. ™.m 48='._

alio luxe, fachada de pastilhas. ipRACA SAENS PERA -
scb pastilhas, compesta dr.-. nafl, - ,, 

"

ampla sala. 3 étimos quartas, ba-jOtlITIOS apS. prontos, nO-
heiro, copa, corinha, «área, d~\

de empregada e garegem. Nu-
¦ chaves 20 milhões o saldo (inan-entrõda, de sala, 3 quar-

ÇR£. ciado. Tratar - Te!. 20-0231 cu;.
46-7603 cem Ani;,i Gelbert.

tnegócío — Creci 7ó3.

i^kHch' Praco"crÍen-P ' 
3-T" 2,ba"hs- AVENIDA RUI BARBOSA-- CRECI 704.'¦•- ""-. '-- c- -Icopa, cozinha, deps. e|N. óóo _ obra já inicia.\

CÁÍ4DIDO
tio ap, con
10 000 á visla. Aceiio C
com sinol de Crí 4 000. Tratar
28-9J54, Santos, das, 9 as_l___h"
VENDE-SE um lerreno plano. Rua
Paulo di* Azevedo n. 74, Tratar
pelo tel. 42-2516. D. Ida.

CATETE - FLAMENGO^
ATENÇAOI Vendo frent« paro tò-
dn Baia da Guanabara — Praia
do Flamengo, Ilha Rasa etc. Ap.
de alto luxo para breve entrega,
na Praia de Botafogo composto
de hai), 2 salões, 4 quartos, 2 ba-
nheiros sociais em côr, copa, co-
rinha, érea, dep. de empregada
e garagem. O que há de mais fun-
CÍonal e fino. Tratar tel. 26-02SI
cu 46-7603 com Anita Gelbert.
Sinsl 5 milhões, na promessa 5
miihõe:, o saldo financiado. Preco
35 miihõe;. Rara oportunidade —
Creci 763.
AV. 

"OSVALDO 
CRUZ - v7~u77T.

espetacular ap, frente vazio, la.
locaç., área 240 m2, 4 s,t;s., se-
lã-, 3 banhs. scc, coz,, riiea c[
tanq., dep. compl. empreg., ga-
rnn, na escíit,, salão lestas no
terraço. 1C0 milh. c| 50% ent.
resr_a_convi._42.67o5. CücCI 590.

AVENIDA Rui Barbosa - Vdo em
ed. de 2 aps., pj andar, c|
250 m2. luxuosamente decorado,
magnífico ap. c| 3 dorm:. cj
arm!., salão, st. de jantar, 2 ba-
nheiros sociais e amplas deps. de
empregada, 50% financiados em
4 anos. Tel. 23-3368. - Cre-
ci 286.

garagem. Prédio sobre
pilotis cj apenas 2 aps.
por andar de frente. —
Preços a partir de Cr$
57 000 000, pagamento
grandemente facilitado.
Obra já em alvenaria cl
garantia SERVENCO. Ver
até 18 horas no local,
Rua São Salvador, esq.
com Ipiranga. Vendas
PAN-IMÓVEIS, R. Mexi-
co, 119, Gr. 801 - Tels. boWoõõ
52-5256 e 22-3032 -|'l »'-. i">
CRECI 704

J... APRO - Z. Sul - Ap. de
da. Vende-sa ap. c 2ó0i:al"- C|,°- ^p^ades, dep. eiiv

oi i- 'I pregada. — Pagamento íhíegralml c| salao, sala de jan- máximo ço dias - cx. Eccn. -
tar, sala íntima, 4 dor-^.y^^^*?.
mitórios c| armários, 2|2Zí2iL-_

iApr. prontas, decocupddos ou com
jeentr. vencido, da 1 • 1 _z\\*t, 7
t 3 quatlcs. CIVIA - Ttv. Ou-

Nji vos, com apenas 30% de
Ja, de- sala, 3 quar-
cozinha, banheiro
leto em còr, área

;;'azulejada, dependências

Rarc

hanholrne c^rl-ic 1 .,, iCOPACABANA - SalaDanneirOS SOCIalS, I aU- conjugados - Vende-se na
XÜiar COpa-COZinha, 2 Sic"Jcir'1 Campos, IS, iuntoÍAv. At..1nti:,i — Preço CrS .vagas para carros. Aca- 18 eco ,000 - 8 de entrada,
bamento de luxo. Tratar Je0;,0™^0"' 

'8 '"''-"' 1,!: '

diretamente com o pro-copacãbãnà 
~ 

Ap., vendo
prietário. — Avenida Rior'ua"?' -sola •,mpls' C07- b"nh

no, , _. ;einr., arca c Ianque, ql. emp.Branco, 131 — 15.° an- 'o m2. 25 milhões. Tei. 22-9453.
dar. Fone: 32-1039. Copacabana - ap. 

'-"vendo
. Gustavo Sampaio, ciuarto sala
Vend. ap. pronto.! parado, COZ., banh. completo.

banh. Enttada1 Aceiio Caixa. Tel. 22-9453

.Jj".U__?JJ_' COPACABANA - Ãpr"-^Vendonua 7 Selem-, CI!n|ugado _, Rua San Roniani fi

P.';'OCUI;A.SE para comprar ou APENAS 10000 enlr. Vendo, li-!
alugar cata ou cobertura peque-iiuca ap. Irenie, vazio, iardim, sa-
na cm Ipanema. Traiar dlrsln- Io, 2 qls., dep. comoleta e ga-Wg empregada e gara-
n,?nte cem o preprietário. Tels. racem, Coutinho, Iel. 5^-1990. ' , 

, ,
,- ... . _ , ,„ 23-4847 ou 43-5564 - Jos. Fer- CRECI 771. bem. TodoS de frente,

vittcr, 17 (Div. o» Vendas 2.", -:¦_; fi- ,, ^.7,,-.—r t j:aiuiai). t.i. * 52.-8I66, ,i. vfit_\____t____ APACTAtyENTP. Utóytv.»tjforia. peças amplas e confor-
1, in (,.,., _ rnrr1! 1*1 i _________[vel iunto do Coleciio militar e ' , - . . . ' s _ ¦... in her».. - cr.ci i.,i. GaVEA _ j_ BOTÂNICO instituio de cducacjo - 140 m2 laveis. Ver a Rua Carlos

- wc'5 40 m11 - 37-4990- "de 
Vasconcelos, 142,

IPANEMA - Ap. fin., cem
f]t. sep., co?.., banh., dep. *mp.
Run Viscond* d. Piraiá 60:3, ap.
703. Trat. L. Sío Fco., 26, sal£

quarlO;515. Tel. 43-8100.

|CO,MPP.O - Terreno plano em
; torno £00 m2 - Gávea, Jardim
Botânico cu São Conrado

(fone 36 6496.

CRECI 971,"ÃCEitÃ"u"m"coVsiiho? 
LaVtju» o'junto a Praça Saens Pe-

Tol=-jiornal a venha vei, sem ccmpto-| - matam' BERMAN —
lindes apartamentos que;ild- INM l MU dlimvimu

COX,,
4 700 000. Saldo
Daniel Ferreira. —

APARTAMENTO de qt. e sola
conj. vaz. Dou pequeno sinal o
r.«st. em 4 nifiseS. Trt. M. Perei-
ra. Tel.i 42-2294. ;
CATETE — Vendo 'p. frente, con-
iugado, 31 m2, fim construção.
Mens. NCr$ 90. Luís Carlos. Tel.
25-2314.

FLAMENGO - Rua Se-
nador Vergueiro, 93. —
Junto à praia e ao mag-
nifico parque. — Exce-
lentes apartamentos com
ótima sala-living, dois
quartos, copa-cozinha,
área de serviço, quarto
e banheiro de emprega-
da. Garagem. Sinal a
partir ae Cr$ 857 500.
— Construção garantida
pela MARCHA ENGE-
NHARIA LTDA. - Ven-
das — Júlio Bogoricin —
Creci 95 — Av. Rio Bran-
co, 156, s! 801. Telefo-
nes-. 52-8774 e 22-2793.
Informações no local
diariamente até às 22
horas.

FLAMENGO-- Vendo. Rua SenT-iJ"i,JJ 
" *•" .~ T.»'- "-="8 'jn.,1 construcSo. Preco oca:

der Vernue.ro, 203, ap. 210, sala,|~?_ 
- C"CI "6' (facilitado. Enlrcrja 60 dias. Te

banh. Enlr. 7 OCO. Prest. 170
mil na Caixa econômica. Teleícne
22-4163. Mário cu Celso. - CRE-
Cl_610.

FLAMENGO - Aps. de
salão, 2 ou 3 qts. e deps.
Q. prontos. Prédio sobre
pilotis, apenas 4 aps. pj
andar. Preços a partir de
30 000 000. Pagamento
grande financiado. Ver
no local R. Correia Du-
tra, 145, das 8 às 19 ho-
ras. Const. c| garantia
SERVENCO. - Vendas
PAN-IMÓVEIS - R. Mé-
xico, 119, Gr. 801 -
Tels. 52-5256 e 22-3032
- CRECI 704.
FLAMENGO -~'Vendo"~al)T2""qTs7,
frente ¦ 2° andnr, facilito paga
mento, entrega vazio. Tratar —
Tel.: 52-4263.

FLAMENGO - R. Sena-
dor Vergueiro — PRON-
TOS — Últimos aps. de
sala, 2 qts., deps. e ga-
ragem. Preços e condi-
ções excepcionais. Ver
na R. Senador Verguei-
ro, 218, das 8 às 19 ho-
ras. Vendas PAN-IMÓ-
VEIS. R. México, 119 -
Gr. 801 - Telefones:
52-5256 e 22-3032. -
CRECI 704.

BOM fte., vazio, sl. e qt. j leíone 22-9453.
sep., dep compl emp-. sinleco, C0PACABANA :7-Ven~do ap. 2
pró*, praia. 24 milh. 50% 28 me-,,!, 2 sls co- bani, ára cl
t__ CECI 526. Tal. 46-9140. Jlque, dep. emórel, li' in"? Av!
BOTAFOGO - Rua Bambina, 180,1 M. S. Copacabana n.° 777, ap.
ap. 203 - VEJA HOJE - Vtndo|l 102. Tel. 57-5777.
ap. da sala, 2 qls., banheiro, Ce- COPACABANA - B. Peixoto -
.mna, at.a s.rv., qt. WC do. Vende-se ap. de salela, sala,•mpr. Sinal! 10 milhões, saldo ,____„.___ sepjr,ido, banheiro e co.quarto

zinha. Aceita-se Kombi ou VW
como parte pagto. Vazio. Tretar
com o prcorletíírío no loc-i!. Rui
Henrique Osvald, 3, ao. 407.
COPACABANA - Venqe-se ap.

23 milhões 840, Rua Barala Ribeiro, 200.
Sou'8- ÍQuarto, sala, jardim de inverno,

Vendo ap. de sa*|3fea cl tanque, WC empregadas.Pre-

actito Caixa Econ. Chave, nn I
cal c| DANIIO - Inf. 52-1837.
CRECI 480,_
BOTAFOGO - .Vendo bom ap.
de sala, 2 qfs., ocupado contra-
To vencido. Preco
- Tel. 45-1903, S,
BOTAFOGO'
la, quarto, corredor, banheiro, IPronta entreeja, desocupado
cozinha e varanda. Linda
oara a praia. Entrego vazio. —
Ver e tratar C o proprietário,
das 16,30 ás 19,30 horas. Praia
de Botafogo, 154, ap. 1 109 (por-
to da Rua Marquês de Abran-
les.
OPORTUNIDADE - VênãwT"ãí
venõfia pronta, magnífico ap. R.
Voluntários da Pátria, 212, 302,
3 quartos, eala grande, 2 banhei-
ros, dependências, naragem, cons-
trurão excelente, Ribenbolm, —
Tratar tel, 22-5490, Dr. t.\n;:&,
de 2a. a 6a. de ló às 18 hore;.
Transfere-se 30 milhões cruzeiros.
10 milhões à vista.

t,-, ço CrS 150COOO0. Tratar telefo-
ne 46-0813. Aceita-se automóvel
como parte do pagamento.

SALA, 2 qts., e dependências. R.
Visconde de Ouro Preto, 55, ap.
201. Aceito Cx. Econ. 46-8350.

LEME - COPACABANA

COPACABANA -Rua
Sousa Lima n. 280. Ven-
de-se magnífico ap. com
salão, sala de jantar, 3
dormitórios cj armário,
3 banheiros sociais, co-

pa-cozinha, 2 quartos de
empregada e 2 vagas
p| automóvel. Chaves cj
o porteiro das 8 às 12
horas e 16 às 20 horas.
Tratar c| o proprietário
na Av. Rio Branco, 131
— 15.° and. — Telefone

FLAMENGO - Vondo vanio ap,
cl 3 qts., sala, dep. empreg., \ 46-5044
fiSlacionfimento para carro. Av
Rui Barbosa. Tel.: 45-2527.

FLAMENGO - Vdo. ap. com am-
pia vista para o mar. 300 m2.
Um por andar. 125 milhõss. Ou-
tro próximo íi praia, 2 pj andar,

FLAMENGO: - Praia do Flamen-
ao n. 180, c. Machado de Assi-;,
frente - Vario - 170 mts. 2 -
Vendemos 3 quartos cl armários,
2 salas, 2 banheiros sociais, co-
pa e cozinha, área c| tanque,
deDS. p| emp. — Tratar visitas pj
telefone. Preço Cr$ 90 000 000.
Pagrimento a combinar de 6 a 12
meses — H. Martins & Moiinari
Ltda. — Rua Sele de Selembro
n. 88, s' 604-6 - Tel. 22-3655 -
Creci 265.

FLAMENGO - Av. Os-
valdo Cruz, 28. Vende-
se ap. c| sala, 3 dormi-

FLAMENGO - Ap. vazio
de sala, qto., banh. e
kitch. 12 000 000 facili-
tados. Ver na Rua Pais-
sandu, 162[ 1217 c| por-
teiro. Tratar 52-5256 -
CRECI 704.

PRECISO da vários apt. vaiioi|373 m2 - 4 salas, 3 qts., sen-
ou alugados p cli.nt.s sam das-|do um duplo, 2 banhs., 2 cns.
pesas p>. Sa. 1. 5. 3. quarloi.lde Criada e garagem. 37-4990

APARTAMENTO com hall. sala,
varanda, corredor, 3 qts., cozinha,
dependências, tel., atapetado,,
acabamento luxo. Vende-so, Rua! 32-1039.
Bulhões de Carvalho, 563:803. ~ 
Tal,_ 27-5870. Bas. NOS 55 000. i COPACABANA - Vende-se ap.fúc'll,i",°' .jsala, ciuarto, banheiro e co;. 20
AVENIDA ATLÂNTICA - Leme -I milhões ,i vista. Tratar prop. no
Vendo ap. 2 q., sala e depen-1 lo"J-_RauJ..p_oinPíÍ5-J?i'.Ípjl._?5.Í-
dòncias, fundes Gustavo Sampaio.1 COPACABANA — Rua Barata Ri-
Av. Atlântica, 290, ap. 55 -beiro, 52 — Apenas 2 belíssimos
Tretar dir. prop. {apartamentos por andar, do lado
ATENÇÃO - Copacabana a Zona d* sombra; «nlrega garantida em
Sul, possui ap.? Precisa de di! "n"'.'.°.. ern 1969, com a garantia
nheiro? Faca uma hipcleca dc!* ¦»**'S»M da Construtora Bento,
Mesmo - Solução ,,,.,, la, ou„n-jqu" I1 ¦•?• 'numeras obras entre-
tias acima de 5 milhõss. Tei.. E"' •¦> torreno lotalm.nl. pago.
22-4337, das 12 às 18 horas. T -r P°U;" unlda<1?5: "'*0'

"T...TZ: 13 ótimos quartos c, armários env
ACEITO ap. de 2 qts,, cemo butidos, 2 banheiros sociais, copa,
parte ce ?t* 

-v '• - *'-r-'-ucozinha, domais dependências •
np. quadra da praia do 2 sa- ^sr^cm. Preco ainda de lança*

mento, 39 mi'.toes. Entrada 1 8S03 t|ts., 2 baniu. — Pren
te - Base MCrS 70 mil - Tel.
37-4990 - CRECI_972i_
ALTO LUXO - 1 p'| andar, 300
m2 — 4 quartos, 3 sala;, 3 ba-
níieiros, 2 qts. de criada:, qara-
gem - Indevassável - 37-4990
-CRECI 971.
A TRINTA METROS DA PRAIA -

Nos bairros, Flamengo, Catet*.|CR-=CI 971
Botafogo, Laranjeira. Det. Tel

123-1214. CRECI 644.

jPRAIA DO FIAMENGO - Ven-
- 0 , i de-se um ap. de frente para o

TOriOS, í banheiros SO- mar. Belíssima vista panorâmica
ciais, copa-cozinha e ga-i8° 

,n6s"' '"" w mil "u"'""

ATENÇÃO —¦ Compro ap. conj.
ou de 1 qt., p[ cliente, mesmo
aiuqado c! toda assistência. Inf.
32-2493, Creci 409.
APARTAMENTO vanio em Copa

, cabana de qt. e tala sep., pre-
novos. R.eeb.-s. como parle doiciso para cliente. Tr. M. Porei

Entrega eni 18 Pagamento outro ap. monor, emj_.__ _ Tel. 42-2294.

a„0d.\"alíô'' S°_ÍJ" _' Í1T' ___ ÃV. COPACABANA, 748!" 102 -andar ato. U que ¦• vende Iem.,, . - .
3 quartos <¦ armário, embutidos, Vcnd°- 

_,2 
»'«:. «to' 

gP.
2 salas, 2 banh.iro. sociais, «pi «»• Pr?5°, »000 000 - Sinal
coíinha, dependências completas!5,^» 

- Saldo 24 meses - Inf

para empregada,. Cagam, ele- 57-°100 - Creci 621-
vador social privativo. Pronta en*
trega. — Tratar e visitar diária*
mente, das 18 às 20 hora). Tel.
37-3146 e 54-1877.

ragem
meses. Tratar com o
proprietário. — Av. Rio
Branco, 131, 15.° and.
Tel. 32-1039.

FLAMENGO - Vendo n. quadra
da praia, edifício sobre pilotis,

Rua Ferreira Viana, 43, ap.

• 300 mil por mês. Vá hoje mes
mo ao local e diariamente das 9
às 22 horas, e adquira a sua resi*
dência pertinho da praia, ou Av.
Pres. Vargas, 446, grupe 1 206.

Miguel B.n.ó. Tels. 23.0216 e
23-1330.
COPACABANA - Pôito 4 - Ven-
do ap. 3 qts., sala, mais depen-
dèncias. — 37-1823.
COPACABANA - Rua Pompeu
Loureiro — Vendo excelente ap.
de FRENTE, c/ living, 4 qts.,
c/ arm. emb., 2 banhs. sociais,
copa-cozinha, garaoem etc. An-
dar alto. Prédio zíf._re pilotis. —
Tratar C CORRETORES ASSO-
CIADOS - Tel-.. 326750 e 
42-0425. - CRECI 218.
FIGUEIREDO MAGALHÃES, 442"

Vendo ap. Sala, quarto conj.
coz., banh. Frenle, 8.° andar —
CrS 18 000 à visla. Aceito C. _.
com sinal de CrS 5 OCO. Tratar
28-9154 - Santos, _9_ài__7_h-_

BAIRRO PEIXOTO vín.u- por ÍÉMi- Venda. Rua Anchieta,Jó,
rol.n ap. 203, de Irenie, salao, 2 qts.

'- dep. emp. Vazio. Enirada 13
lhões. Facilitada. Tel. 22-4163.

motivo de transferencia
te ap. c/ sala, living, 2 qts., c/
arm. embutidos, banh. em már-
more, copa-cozinha e dsp. cem.. 'SILVEIRA MARTINS - Sla., ql-,

201, com livinn, sala, 2 amplos cozinha, área, Ianque, vazio, si- pletaa de empregada. Acabamento
quartos, 2 banheiros sociais, co-inal 8 000 restaníc 2 anos. —Ide iuper luxo, incluindo cortinas,
pa-cozinha, dep. empregados —¦ Tenho outro s!a„ qt. sep., vaz.ltapête«, armários. Tudo nôvc. -
1 por andar. Ver no local. Tre-'Correia Dutra. Ac. Cx. — Tel
lar 22-6466. 145-3983 - CRECI 190.

Mário ou Celso - CRECI 610

LINDO aD. frente, vendo na Av.
' Prado Júnior — 12.° andar. Ql.,
cala separados, ampla cozinha, i

Ver na Rua Maestro Fco. Braga,, inverno. Antunes - CRECI 651
223,402. Tel. 52-6565.

IPANEMA - V.ndo um terreno FONTE DA SAUDADE - Vende, S temos para vender na Tijuca, Vi-lpyg J c|e Setembro, ÓÓ,
dc vila, Rna Baião da Torre - treca-se !Zona Sul), 2 quortos, Ia Isabel. Craiaú, Cei-lro otc. ,-7.
3,50 x 19,50, Tratar e| Carlos, — quase nôvo p' outro a reformar, Buenos Machado. R. Baran íViesvO. , ÍSIS. OZ-0 I i JJ. 6
Tcl. 32-7921. Não «cellaincs in. caixa cu a prazo. Ver Rua Cans.! quita, 398-A — Tols.: 34-0694
hrmediários. 'Macedo Soares, 66,201 - .14-3125.153-3233 - CRECI 786.

"152-2231 - CRECI 8.

a

T

azemos
questão

que o
JB fique

sempre
perto de

você

£

Nós tínhamos necessi-
dade, e até urgência, em
atender ao nosso público
de Campo Grande, em
Campo Grande. Por isso
resolvemos abrir mais
uma Agência de Classi-
ficados do JORNAL DO
BRASIL.

Você
já pode ir

hoje
à nova

Agência de Classificados
do JORNAL DO BRASIL

em Campo Grande

Agência JB de Classi-
ficados, «Avenida Cesario
de Melo, n.° 1 549. (Jun-
to com a Agência Volks-
wagen — Guandu Veí-
culos.) Funcionando de
8h3Gm às 16h todos os
dias e de 8 às llh aos
sábados.
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ALUGUÉIS
.uuysos Fnka

—O" Con-cihoNacional --de—Eeonomla informou
que somente depois do dl» 15 cie março é que
serão fixados os Índices para o aumento dos alu-
guéis. Isto se deve à feitura dos cálculos que é
realizada sôbre o mês antárlor o os elementos
necessários para os mesmos são fornecidos após
10 dias. encerrado o més.

Acontece que depois do dia 15, pela nova,
Constituição, o CNE deverá ser extinguido. En-
tão, P. nova tabela deverá ser feita pelo Minis-
tério da Fazenda ou mesmo até por órgão indi-
cado por aquele Ministério.

Por outro lado, informes preliminares extra-
oficiais indicam que o aumento dos aluguéis
atingirá 65'/.-. Conforme foi feito no último au-
mento provocado pela elevação do salário, êsse
acréscimo será dividido em três parcelas.

MELHORIA

Foi baixado decreto-lei presidencial estabe-
lecnndo em três por cento a contribuição de me-
lhoria, calculada sobre o maior valor fiscal do
imóvel, atualizado na época da cobrança. O pa-
gamento dessa quota estará sob a responsabili-
dade do proprietário ao tempo de seu lançamen-
to, transmilindo-se aos sucessores. Dessa forma,
por lei é válido que haja um aumento de 10'« ¦
no aluguel exigido pelo locador, correspondendo
essa taxa anual à contribuição de melhoria paga.

CONDOMÍNIOS

No dia 4 de março, deverão reunir-se os
condôminos do Edifício Moming Star. às lã ho-
ras, para apreciar as contas de agosto de G6 a
janeiro de CT.

No dia S de março, estão convocados os con-
dominós do Edifício Oscar Neto para uma reu-
nião ás 21 lioras. liara deliberar sôbre: exame
e aprovação das contas; nova cota do condomí-
nio; eleição de nóvo síndico.

Em assembléia extraordinária, os co-proprie-
tários do Edifício Romero Estelita estarão dis-
cutindo os -seguintes assuntos, no dia 13, às 20
horas: eleição de nóvo síndico; eleição de conse-
lho fiscal.

LANÇAMENTO

A Veplan Imobiliária — recordista de ven-
das em 6(1 — está preparando para os primeiros
dias de março mai. um lançamento. O edifício
estará situado na Rua Rainha Elizabeth, c-m Co-
pacabana. e sua construção ficará sob a respon-
sabilidade da Chozil Engenharia.

CONSTRUÇÃO

O Sindicato da Indústria da Construção Ci-
vil da Guanabara esrá comunicando aos cons-
trutores que na secretaria está á disposição de
todos um boletim elucidativo a respeito do pa-
gamento dos Impostos de Circulação de Merca-
dorias e sôbre Serviços, contendo todas as ins-
truções da Secretaria de Finanças do Eslado.

DECRETO — O Presidente da República baixou
Decreto-Lfi proibindo a, venda dos imóveis resi-
denclais de propriedade do Banco do Brasil e dai
Petrobrás. O alo soluciona assim o problema da,
alienação daqueles imóveis. Cumpre lembrar que
o Presidente havia excluído o patrimônio imobi-
liário dessas duas entidade, quando decretou há
semanas a. vencia dos imóveis pertencentes aos
Institutos de Previdência aos seus atuais oeupan-
tes. Naquela ocasião afirmava, o decreto que o.s
imóveis em questão eram necessários ao funciona-
mento das empresas, além do que se tratava de
pessoas jurídicas de direito privado. O Congres-
so havia aprovado uma lei que autorizava a ven-
da desses imóveis, mas ela foi vetada pelo Presi-
dente, que agora oficializou a proibição através
dêsse Decreto-Lei.

ENTREGA — A CIVIA anuncia a entrega do
Edifício Bauru, em Laranjeiras, na Rua Pinheiro
Machado, paia o mês de agosto. São 16 unida-
des rie alto luxo, em oito pavimentos.

Sofreu um pequeno atraso a. conclusão cio
Edifício Esmeralda, que a ERG pretendia entre-
gar em fevereiro ao bairro da Tijuca. As chu-
vas que caíram com muita intensidade nos últi-
mos meses paralisaram as obras, que já foram
reiniciadas em ritmo acelerado. O imóvel é uni
conjunto residencial e comercial, e estii, situado
na Rua Conde de Bonfim.

Também em estado adiantado as obras cio
cdiíicio que a Meson Engenharia está construiu-
do na Rua Aguiar.

CRECI — Importante decisão foi tomada peloConselho Regional dos Corretores de Imóveis,
com relação aos auxiiiares de corretagem. Foi
aprovada a Resolução 10, que revogou todos os
dispositivos da Resolução 4, de 1963. Foi consti-
tuíria comissão que tem 60 dias para rsallzar um
estudo sôbre a situação desses auxiiiares e pos-teriormente enviar um relatório ao Conselho Fe-
deral, para que seja tomada uma medida de ám-
bito nacional. Durante êsse período, os auxilia-
res do.s corretores de imóveis não serão recenhe-
cides pelo CRECI, em vista da Resolução 10.

ONU — Foi dado um voto de enalíecimento pe-Ia ONU ao Banco Nacional da Habitação, afir-
mando a nota que "o BNH é no momento a ins-
tituiçâo tíe 'financiamento mais importante no.s
países em desenvolvimento". As mesmo tempo,
foi feito convite ao Banco para se fazer repre-
sentar em reunião que se realiza em Genebra.

COTAÇÕES — Em recente reunião que contou
ccm a presença de diretores cas Caixas Econômi-
cas de todo o País, ficou decidido o incremento
da politica habitacional, através de maiores do-
tações orçamentárias. A medida possibilitara o
aumento substancial tíe habitações, contribuiu-
do para o programa cios órgãos competentes.

SEDK — o Sr. Lóris Isa to, diretor da Compa-
nhia cie Habitação rio Rio Grande do Sul, é quemdirigirá fil Delegacia Regional do BNH, seção Sul,
a ser instalada em Porto Alegre.

CONVÊNIO — Foi firmado acordo entre a CO-PEG e o Clube Militar, através rie sua Carteira
Imobiliária, para a construção de 500 unidades
residenciais. O financiamento de NCr-S 20 mi-
lhóes será assegurado pelas Letras Imobiliárias,
que- deverão custear 91)% da obra. Os preços cios
imóveis variam na faixa de NCrS 25 mil a NCrS
50 mil.

IPEG — O Instituto de Previdência da Guana-bara deverá fazer um censo imobiliário dos fun-cionários estaduais, para servir de base à politi-ca tíe construção e financiamento dc unidades re-
SidehciaiS que o IPEG desenvolverá em 67. In-
formação cio gabinete da. presidência do Institu-
to diz que cs empréstimos imobiliários serão ele-vados para NCrS 15 mll. Enquanto isso, a mes-ma fente comunica a entrega de 485 casas rioLoteamento Jardim Palmares, no próximo més
de maio.

Outra fonte informa que está iminente a«bertura. de mais 2 loteamentos, com investimen-
cos próprios, atingindo um total de NCr$ 4 mi-
Ihões.

REVISÃO — Já se cobrem de maior fundamento
cs rumores tíe uma revisão na política habita-
.lonal, na parte de estrutura. Essas informações
haviam sido fornecidas por fonte ligada ao pre-vidente do BNH, e asseveram "maior dinamismo
à. indústria da construção civil, visando solucio-
liar o déficit habitacional". Agora, assegura-se
çue um profundo estudo ria matéria está sendo
efetivado por uma comissão, que deverá entregar
relatório ao Sr. Mário Trindade ainda esta se-
mana.

sl.|ATENÇAO - JACAREPAGUÁ' -
Vendo casa du alio « bui^u, —
hall de ent., .....ão, c.07., banh,
cin cima: 2 qts., banh. cm iér-
itiino de acabamento, à visla 10
milhões ou 15 c| 5, prest. 150 m
— Irat. R. Leõnidas, 12 - >.
205 - Penlia.
ATENÇÃO - Pça SC-ca - Vendo
propriedade ç| 1 000 m2, cj 2 ca-
sas^r -de-freníe.-na-Rua- Pinto- Te-
les, 535 ou tel. 42-8911 (Aceito
trees}.

JACAREPAGUÁ' - Vendo I lct_
Campo Grande, vendo 3 lotes.

• 
Ent. 500, caria uni Inf. 22-0163
Rua da Qitanda, ól, 6ã\a l -
CRECI ÍOM.
JÁCAREPAGUÁ - Estrada 3 Rios
— Vendo luxuosa casa ci 2 quar-
tos, sala, coz. e mais um np.

fundos, linda moradia e a jor-
dinada cj telefcne e nr condi-
cienado. Tratar 22-2376
.19-7505.

JACAREPAGUÁ - Vende-se con-
unto de 3 casas, na Rua Pinto

Teles. São independer..cr. sendo
uma grande de frente e duas pe-
quenas nos fundos com entradas
separadas. Preco total: NCrJ ...
40 000 [quarenta milhões de cru-
zeiros antigos). In form.•.ções com
Sr, Marinho ou D. Serafina. Tels
42-4020 na parte da tarde <
52-0012, à noite.
PRAÇA SECA- - Vsndo área 24x
132, parte plana. Ver Rua Bflro. co
noza, iunto e depois n.° 1377.
Tel. 22-4163. Mário ou Celso. -
CRECI 610.

Vendo ótimo
pi casa du-

Praça

RIO COMPRIDO - Vdo. op
í qts., alugado. Pin. 2 anos ou
3! Cx., inscrição antiga, sinal 3
nil_"_____-_?.3--_-r,!ci '""•
TIJUCA — Adriano Lopes, corretor
oficial de imóveis, cumpra urgen-
te para cliente, casa ou ap. de 2

3 qts. sl despesas para o ven-
dedor, è favor ligar para 23-2859.

CKECI_ 1025.
TUUC.ar^1 Vendo apTL702r~Ruã
S. Francisco Xavier, 313, esq. c'
Barão de Mesquita, 1 sl,, c| 3
qts., varanda, todos de frente,
banh. luxo, copa, cozinha, área
en vidraça d.i, dep. empreg,
zio, c] vaga garagem. Informa.
çõe. 1 28-7442. Chaves no 602.
TIJUCA — Vendo cu Iroco por

, pronto, apartamento já em
onaria, dc 141 m2, com gran-

dí" salão, 3 quartos, 2 banheiros,
área, cezinha, dependências do
.mpregada, 2 vagas de garagem,
nterfones, salão de festas e play-

ground, em edifício de 3 andares
Tratar c| Alfredo pelo telefo-

no 45-3810 e à noite pelo tel.
28-8650.
IIJUCA -Rua Clóvis Beviláqua,
267 — Cobertura excelente, ven-
do por 38.000 financiados em
ltí meses. Ver e tratar. Tel.
3^-0537^
TIJUCA - R. Condo de Bor..:
amplo, ap. de frente, vazio,
lão, 3 quarto; c| armários embu-
tidos, 2 banheiros sociais em cor
copa, ccz., dep. empr. e g-<ra-
gem. Entrada 25 milhões 2 o sal-
tio em 30 meros. Venda exclusi-
va Waldemar Denoto, fel. ....
43-8000 e 43-8700. CRECI 5.

TÍJÜCÁ — Cobertura -
Vende-se à Rua Conde
de Bonfim, 28, com sa-
lão, 3 quartos, 2 banhei
ros completos, copa-co-
zinha, terraço com 130
m2, dep. de emprega-
da e garagem. Entrega
em 24 meses. Prédio já
na 5a. laje. Informações
no local, domingo de 9
às 19 horas ou na NO-
BRE S.A. - Telefone
52-4153 - CRECI 707.
ÍIJUCA - Rua" Josi Higino, 340

Vendo 2 aps., 3 qts., em
construção adiantada por preço
fixo em ótimos condições. Tratar
22-1923 e 22-2376.
TIJUCA — Vende-se ótimo ter-
reno de esquina, formado pelos
lotes 31 e 33 da Rua Bom Pas-
lor n.u_ 193 e 207, esquina de
Pctcnçji, 21,50 mts. Frente. NCr$
25.00,00 bem financiados.
ORSEG - Av. Rio Branco, 108,
ll. 1 804. Tcl. 22-668] e ....
42-0313. 

_
TIJUCA — Vendo ap, sala, 1rês
qls., banli., coi., qt. e WC pf
empr. VAZIO. Prédio c ' 

garagem
pilotis. Ver ccm porteiro. R.

Maria Amélia n. 87, ap. -Í03. —
Junto à Av. Maracanã e R. José
Higino. Tratar c/ CORRETORES
ASSOCIADO;- - Tels, 32-6750 e
2-0425 - CRECI 21B_.

TIJUCA - ALTO LUXO - Vendo
Rua Uruguai n. 5-(5 (melhor

Irecho), ap. de FRENTE, c| salão, 4
qts,, 2 bans. sociais, garagem etc.
Prédio em centro de terreno c/
piscina, play-ground etc. Cons-
truçáo adiantada. Ver diàriamen-

até às 13h. Trntar c' CORRE-
TORES ASSOCIADOS - Tels. ..
32-6750 e 42-0425. - CRECI n."
218.

TIJUCA - OBRA JÁ INI-
CIADA - Rua Carlos de
Vasconcelos, 123, a dois|a.;
passos da Praça Saens Ke,lr° tie Carvalho, qt., st., cor.,
n rr.irf,rM/-\ r a m dep. Vendo, fase acabamento.
Peno. EDIFÍCIO SAN Ent. 4 000. Saldo a combinar com

\RTIN, amplos apS., f 
"g^- Aceito «rro prata- Tr..

, ,' 
". JT 'tar Rua Tte. Cerqueira Leite, 15,

com living, sala, 2, 3 e « 209. creci 9as.

MADUREIRA - Terreno 10x25. iBONSUCESSO í RAMOS - Vdo.lPILARES - Casas
a Padre Manso, 59, lote 20. casas c aps. de 1 e 3 qts. tA.tr Ulat. Jacinto Rebelo

5'5.Trat. L. São Fco., 26, G
Tel. 43-8100.
MARECHAL HERMES— Vende-se

grande, vario. Ent. Cr$ .
000 0-30 p| mês, 250 000, na
a Mário Barbudo n. 111, ap,

202, em frente ao Campo des
Afonsos — Ciiaves com a zela-
çj_ra__.^-Tel^.J2--S141—-^-Sc—Ro^'ando.

MÉIER — Vende-se ap.
com sala quarto separa-
dos, quario de empre-
gada reversível, banhei-
ro, cozinha e área de
serviço c] Ianque. Obra
em início de alvenaria.
Ver na Run Padre lide-
fonso Penalba, 203. Tra-
tar na NOBRE S.A. -
Av. Rio Branco, 131,
12.°, lel. 52-4153 --
CRECI 707

car visil.
30-2550.

Pinto, 23-5466 II |Iü., Ii
Preço / e

BENFICA - Av. Suburbana, 3I2|510°;'0- En"
- Mocii 2 — Entrada 3, ap. 207,
2 qls., ll„ 2 v.ir., cor., bonh. Tra
lar lol. 42-2294. M. Pereira. Ac
Caixa.
CA5À" NA PENHA - 3 qls.. íí
cê3_7"banh., terreno tlx 40, vondi
urgente a vista 7 000 ou monos
podendo ser facilitado com \mt

ou 10 000 com 4 000 dl
prest. <!„ 1.10. Av

In etc.

Vendo 2,
o 102. Do
:l quintal.

PRAÇA SECA -
terreno c! plnnta
p!ex, todo legal, tratar.
Sal qui n. 70 — Fundos.
TERRENOS - Frente 600 m2, Ev
lado Rio, gde., Indo n. 1430.,
plano. Ent. 1000. Finan. 30 mes.
s| juros. Det. 23-1214. - CRE-
CI 644.
VÍLÁ VÀLQÜÉÍRÈ - Vendo 2 

"c7-

sas de laje, moderna, sala, 2 qts.
Entr. 2 e 4 milhões. Entre.jo vn-
zia. Rua das Rosas, 111, casa 102.
Tel. 22-4163. Mário ou Celso. —
CRECI 610

CENTRAL

MÉIER — Urgente. Vende-se casa
quarto, sala, cozinha, banheiro,
quintal, cisterna. Entrada 3 ml.
Ihõ-s, preslações 130 000. Rua
Sousa Aguiar, 322, casa 5. Cha'

senhor Lauro na casa 1 —
Esla rua principia na Run Dias
da Cruz, 596.

ATENÇÃO - Piedade - Vend'
mos ap. totalmente financiado pe-
la Caixa Econômica, para quem]
tenha depósito anterior a 5 de
julho'66, em prestações de Cr$
178 OCO mentais. Eslá ocupado
sem contrato. Ver a Rua João
Pinheiro. 339, an. 202. das 10
às 13 lioras diariamente. Tratar
à Av. Rio Branco, 183 - 3.° an-
dar. Tels. 22-3737 c 32-2542 -
CRECI 256.

ATENÇÃO - Magalhães Bastos -
Vendemos ótima casa com 2 quar-
tos, sala e demais dependências
inclusive quintal. Preço: 16 000
ccm apenas 2 000 de entrada fa-
cilltada e o saldo financiado pe-
Ia Caixa Econômica, para quem
tenha depósito antigo. Ver à Es-
trada Canrobert Pereira da Cos-
ta, 1 050, chaves ao lado. Tratar
à Av. Rio Branco, 183, 3.° andar.
Tels. 22-3737 e 32-2542 - CRECI
256.
ANOTE, PÕR" FAVOR:" Rua Adri.v
no, 122-A, casa 9. Acredite, 6
uma linda ca.;, c) varanda, salão,
copa imensa, banh. compl., área
lavanderia, terraço, depend. etc.
Um verdadeiro sonho, Entr'. NCrS
15 000,00. Ver exclusivamente das
14 às 18 horas c| Sr. José no
local Tel. 340694 e 58-3233 -
CRECI 986.
AREA ci 56 000 m2, plana, jun-
to da Estação de Paciência 

'-

GB — Podendo construir, 350 ca-
sas - 37-4990 - CRECI 971 .
ATENÇÃO - Piedade vendo lota
12x30, Fac. 3 anos s| iuros. R.
Cardcso Quintão, Junto 235. Tel,
49-1413 cj proprietário.

APARTAMENTO - Méier - Ru»

PIEDADE — Vdo. ótima- casa em
terreno de 12x30, c| 3 casai de
sl., qt., coz. e bnnh. Entr. de
tudo 10 OOO. Prest. a comb. Tr
lel. 30-6697._
REALENGO - PIRAQUARA. -
Vendo belíssima casa de vila t
3 quartos, sala, copa, coz., ba
nheiro compl., cond. direta ¦
cidade. Aceito Caixa e IPEG t
pequeno sinal. Tel. 43-7694, Sr.
PECEGO_j-_CRECI_ 812.

SAMPAIO — Vende-so casa vazia,
2 quartoí, sala, banheiro eni co1
varanda de mosaico. Rua 24 de
Maio. Informações tel. 29-4881

SAO FRANCISCO XAVIER - Veiv
do ap. duplex, 1.° pav. Sala, 2
quartos, coz., banh. em mármore.
2.° pavimento: grande salão, área
tolal 110 m2. Preço: CrJ 25 000
à vista. Aceito C. E. com sina!
de Cr$ 6 000. Tratar 28-9154, -
Santos, das 9 às 17h.
TRANSFIRO" apT T qtos-, Llnan
ciado Caixa Econômica, *m Ca.
chambi. SOTIC - 32-1619, ..
12-5980.
TODOS OS SANTOS -"-Rua Piãul
26,202. Vdo. 3 qls., sl., cp., coz.,
vrd. 4 de sinal e I8 pi Cx. frat.
c! Pinto. 23-5466 e 30-2550,

VENDE-SE" uma casa ccm 3 quar
tos, 2 salas, 2 banheiros, 1 va
randas ate. Ver na Rua Ada, 354,
esq. de Ru» P»dr» Nóbrcçi» c/
Dr. Egídio.

VENDEM-SE dois 
_aps. 

na Ru»
Ana Néri, 836, 1.0 201. c! .
quarto» e'dep. O 2.° 202, c1 ja
Ia, quarto • dep. Inf. Telefone:
27-1737.
VENDE-SE bom ap. est. de Quin-
lino, NCr. 16 mil, entr. 40%,
rest. a combinar. Tr. Rua Barbosa
da Silva, 23, ap. 101 - Riachuelo,

VENDEMOS pelo IPEG os últimos
e excelentes Bps. em Cavalcanti.
Plantas no Escritório, Av. Grjça
Aranha. 333, sala 202. - Teletone
22-6217 - João Carlos.

LEOPOLDINA

Vendo Er,.

te. Entr. NCrS 4 50O 000. Vol!
táxi ou particular já financ. p[

Ec, prest. 250. Tels. 28-9643
. 42-5444 - CRECI 932.

. quartos, dependências apartamento
«.iii cantado, cj 3 qts., vazio, de fren-e garagem. Sinal desde

Cr$ 619 280 e Cr$ 175
mil mensais, com garan-
tia do INCORPORADOR
JAYME GORBERG e a
segurança na construção
de MÉSON ENGENHA-
RIA LTDA.

A. CARVALHO - Vende na Av
Oliveira Belo, 540, esquina cj R,
Marco Pólo, Vila da Penha, luxuo-
sos nps. àc frente, cj 2 qts., s'
coz., banh. em côr p área. Ent.
4 000, prest. 280. Tratar nn loca
e na Av. Brás de Pina, 914, s
205 e R. Cardoso de Morais, 92
sl 305 - CETEL 91-1219 - CRECI
590 — Acs domingos até às 17
horas. Restam poucas unidades.

ATENÇÃO — Cascadura — Av.
Subvrbana. Vend. casai pronta»
c. sl., 1 y 2 qtos., cox., banh.,
quintal. Sinal 1 000 000 p na es-
crituia. Prest. 131 000. Ver P.ua
do Amparo, 430. Das 9 às 17 ho-

,ras Ci Sr. Sousa. Org. Daniolj CRECI 249,
Ver nOjForreiri. Rua 7 do Setembro, 88

STAND DA OBRA, ou na|&oÍM'L c,™ mÍ3030 
"

Rua Sete de Setembro, BENT0 G0NÇALVES -_ 
s, ,„

var., dep. compl., vaz.
3 000. Ac. Cx. Tenho no mes

10 000 tin. 33x300 - T

A. CARVALHO - Vende junto ao
L. do Bicão, casa nova, vazia,
frente em pastilha, c! 2 qts., s'
coz., banh. em côr. Ent. 9 OCO.
prest. 200. Tratar Av. Brás de Pi-
na, 914, >| 205 e R. Cardcso de
Morais, 92, s: 305 — Ban sucesso,
CETEL 91-1219 - CRECI 590 -
Atendemos acs domingos.

IMOBILIÁRIA CREMILDA ven
de aps. na Pça. do Carmo, adia-
céncías de uni e dois quartos,
ocupfld. e vaz., Inquilí por nos:.i
conta, cj 4 milh. t* 150 pl mês
Trai. Av. B. de Pina, 914, li 208
303196 à noite, 06-91-1035. -

44, esquina de Quitan-
da, na sobreloja de "A
Econômica". — Telefone
42-5136 (CRECI 903).
VENDE-SE apartamento yrande.
Entrega imediata, à vista ou c
50% financiados. Ver na R. Ba-
rão Mesquita n. 20/10] e tratar
na R. São Francisco Xavier n.°
27B-202,

45-3983
CASA -
lo, 86, 3
tos, 2 si
cozinha,

- CRECI 190
Vende-se, Run Frei Pin-
quartes, sala ou 2 quar-
ilos, 2 banheiros, copa,
varanda, quarto e ba-

ATENÇÃO - JARDIM AMERICA
Vendo ap. vazio c/ 2 qts,

coz., copa, varanda e terreno
Enlr 5 000 OOO, prest. 200

Traiar tel. 46-9944, Sr. Nilton.

APARTAMENTO - 3 qta., frente"
ivazio, vendo. E. 1 800 p. 165

262.

nheiro emp. Toda reformada. —
Tratar local proprietário 10 minu-
[OS Centro - CRECI 35.
CASCADURA - Cavalcanti -

VENDO prédios Verna de Maria- Casas vazias — Vendo 2. Vá ver
Ihães, 29, 31 e 33, todos ou se-jia Rua Ada, 304, c! 2 qts. etc.
parados. Alugados contrates. Fa-tV0*- no local, da; 9 às 17 hera
cililo 50%. S. Bcselli. Praça Pio
X,- n. 7B, »| 807. CRECI C-86.
VENDO ótimo ap. 3 qts.,*" saia.
cepa-c-z., dep. emp., garagem:
45 mil cruz. novos a cemb. Tcl.
23-9199. Olívar. CRECI 318.

ANDARAI - GRAJAÚ -
VILA ISABEL

Tratar na Av. João Ribeiro, 396,
Scares, 49-1996, 8 c 11 milhões
antigos. Saldo cerno aluquel em
30 meses sl jures, Tenho cutras
caras à venda. Bons negócios.
CASA -• Pechincha, Mar. Mallet,
Qsquina R. Euclides, 50 m2, ter-
reno 360 m2. só 1 milhão, 200
enlrada, falta acabar casa. Tcl.
22-0235, só ccm o Dr. Rogério,
das 3 òs 6 horas.

ATENÇÃO - Grajaú - Vende-
mos lindo ap. de crheríura, com
terraço próprio de 150 m2, sala,
quarto, banheiro o cozinha e ga-
rapem per 27 000 ccm ape-nes
7 000 de entrada facilitada e o
sa'do em prestações de 254 000
através da Caixa Econômica Fe-
deral do Or.tado na Guanabara
Vor à Rua Comendador Martinelli,
185, ap. C-02, das 9 às 13 horas nirlo, 935Í302. Trat
diariamente. Tratar à Av. Rin 23-5.466 e_30-2550. __
f-rinc,., 163, 3° andar. Telofon»s CACHAMBI -Vendo casa, 2 sis.
22-3737 e 32-2542 - CRECI 256.J2 qlos., coz., banh. R. Pedra-
GRAJAU - Casa vendo com 

"3| 
Alias, 123, ent. 3 milhões, 150

quartas, 3 ralas, 2 banhs., copa,! mil mensais. Tralar tel. 43-8100.
cozinha, dependências de empre- ENCANTADO - Vendo casa. 3
sana fori da casa, quintal c pa- quartos e sala, centro terreno
rasem. Rua Caruaru 30, o tole-U, n x .to. Rua Teixeira de
;""..¦ 

C"750.0? naX"_\n,EnlradaiAzevedo, 503. Ver D. Aparecida50%. Tratar tel. 57-5826, comiT-„,,r Dr

CASCADURA - Vdo. casa e ap.
2 qts. neves, varies. Av. Subur-
Lana, 9 852, casa 15. Décio Leal.
22-8885. Aceito oferta _ vista -
CRECI 958.
CACHAMBI - Vdo. ap. 2 qls..
sl., sancas e flcrões cint. vrs. en-
vídraradas, vaga pj carro 3 milh.
de sinal e 16 pula Cx. Rua Ho-

Pinlo -

prspríetáric
GriAJ/^ú - Vendo excelente ap.
Sala, 3 quartes e demais deps.
crmpletas. Frente. — Construção
adiantada. R. Canavíelras ,esqul-
ns da Av. Eng. Richard. Tratar c/
CORRETORES ASSOCIADOS. Te's.
32-6750 e 42-0425. CRECI 218.
VENDO - Rua Vise. Santa Isabel

10, ap. 504, cl 2 qts., sl., dep.
ver no tocai. Inf. Av. Rio Bran-
co. 810105 - (Creci 628) - Te-
lefone 43-7445 — Gavazzi.
VILA ISABEL 

"- 
Terreno ll~x 38

tedo murado. Rua asfaltada. Ver
na Rua Santa Luísa, 244. 36 mi-
Ihões, à vista. Tratar 37-4807.

LINS-BÕCA DO MATO
UNS — Vdo. Rua Maranhão, 377
ap. 301. Ver no local cj Dena
Duice e tratar Rua Bento Car-
deso, 721, Io andar. Braz de
Pina. Tel. 30-7706. - Sr. Sam-
paio.

Carn, Mend. 406, -entrar
Estr. V. Carvalho. ílgr
46.4797. Veja. A linda
ATENÇÃO de Bonsucesso 

'a 
Pe

nha, até Caxias, tenho í_pf_rta
mento e casas vazias entrada de
I 000,000, até 6 milhões presta
ções desde 80 mensais, tnlsr
Imobiliária El Dourado, Rua
Uranos, 1 397, Sr. Orlando -
Caxias, Orlando Dentas Imóveis
CRECI 469 - Av. Rio Pelrópolis
1 673_____'UJ.°__ 03_1_
ATENÇÃO -" V. da Penha vdo,
ap. de qtc, sl. ccz. banh. em
cor, varanda, ent, 3 000, p. 115,
Trat. hoje e amanhã. Trav. Bran-
dura, 516. L. do Bicão. — Vita
lino.

ÃTÈNÇAO. V. da Penha, vendo
luxuosa casa, 3 q. salão, cepa,
ccz., banh. garagem, ent. 12000
p. 300. Tratar Trav. Brandura,
51 ó. L. do Bicáo. Vitalino.

Tol. 30 4311:

C milhões antigos,
inldo em 30 meses

juros. Ver das 9 <ts 17 horas,
itar na Av. João Ribeiro, 396.
, Soares. 49-19196. Tenho
trns casas h venda. Bons rie-

celas,
ont rael fl

de Pina, 335-A
riamente, com o pro pi

HIGIENOPOLIS --"Vendem-
casas (ccm garaqom), Ruti

orreia Urna, 104. Tratar
José Roberto» 64, depois
hs. Te[. J10-R592 

- D. Ira
JARDIM AMÉRICA - Ap. iH, i|t-,
coz., banh., varanda. Entr.

iCO. P. 100. Tralar lobo Jú-
r, 1238._Tcl. 30 3.111.

JARDIM AMERICA - V_nrio„i.s.
Ictci rftsidi_i_ciais nas melliorta

ruas do bairro, à vlst* cu fintui-
ciados. Ver • tratar no Jardim
América. Rua Jornalista G«ralilo

205. T«l«.: YI-233J
30.5489. - CR.CI 332.

JARDIM" Vista Alerjro, velo. terr.
10x30, jto. da Av. Bra/ de Pina

3 500, p. 100. Trat. Irav.
Brandura, 516. L. do Bicão. -¦
Vitalino.
JARDIM Visto Aloa-e, vendo lu.
xuoso ap. 3 q., salão, copa, co/.
banh. em cor, varanda tio fren-
tc, 1,° andar. Preço à vista,
16 000. Tratar Tr.v. firandura,
516. L. do Blcção. Vitalino.
JARDIM AMÉRICA - Compro lõ-
tos à vista. Tal. 30-1548 o 30-3823
ÕrÀRIA — Veio. casa modesta,
2 qlos., sala e coz. Ver Traves-
sa Leonardo n. 9, final da Rua
Antônio Rego, local de peque-

elevação, preço 7 milhões c|
2 de entrada. Trat. Rua Bento
Cardoso, 721, l.o andar. Braz
de Pina, todos os dias, horário
comercial.
P ENHA-CENTRÒ - A"p^ vazio
terreo, qto. sala, cor. banh
área, sinteco, pintura nova. NCrí
5 000 de entrada — Saldo n corn
binar. Tratar Av. Braz de Plnn.

10 loia-R - Tel. 30-4092 - Creci
787.
PENHA — Ap. nóvo • vaiio, d
frento c. 2 qts., sala-, coi., banli.
Vimt.i_.ia ni Rua Santa flrini.U.
100 rnttros do largo da Penha
Pro(o: 20 milhões, sinal 3 500
mü, prest. 185 mil. Tratar m Av.
Brás d» Pina, 96, loja (Largo tia
Ponha), Tol. 30-5489, CRECI 232.

PENHA -" Casa 2 qts.,- «I. coz.,
banh., varanda. Entr. 3 500. P.

50. Tralar Lobo Júnior, 1238.
Tel. 30-331T.
PÃRÀDÁ DÉ LUCAS - Casa qt.,
I., coi., quintal. Entr. 3 000.

P. 100. Tratar Lobo Júnior, 1230.
Tel. 30-3311 

PARADA DE LUCAS - Casa 2
qts., 2 sli., banh., 2 terrenos de
8x35. Entr. 4 000. P. 150. Tra

D duai mfl.LIK) -
Atílio do Carvalho.

.. Rua »,l"-i o I"'-
d oi i comblnnr. 1^.

ÍÈRRÜNÕ -

1ÜRIAÇU ¦ lote de terreno, à
Run Jntunrana, 533, medindo llx

'(, scfn. vendi.lu em leilão judí-
nl polo leiloeiro Álvaro Chaves,
xla feira, 3 de março de 1967,

i 16 hnrns, no local. Mais inuf.
,|, 22 43112. _

Vdo. em Vicente
Rua calçada, com
Entr. t- prest. a
lel, 30-6697.

Rua Gen. f\ Lago,
otfl plano cj 300 m2. Preço: Cri

3 500 000 (NCrL 3'500,00) c| 80%
finam. 5 anos. CIVIA - Trv. Ou-
viilnr 17 (Div. de Vendas, 2.°
nndar). Tal, .',7 0166 dc 0,30 ós
18 horas. (CRKI 131).

Terrenos Avenida Automóvel Club
A 30 MINUTOS DA TRAÇA MAUÁ - No inicio da ESTRADA RIO-PETRÓPOLIS —
loles lt pequenas chácaras de 12 .< 30, 12 x 40 e 24 x 80, plantados de árvores
írutííeriis. — Várias linhas de ônibus ligando n Praça Mauá ao loteamento o i on-
da LEOPOLDINA. — Com frente para o asfalto, luz '- ròrça, ruas abertas e en»aibrodis

mc-ios-fios e todo comercio no local — MATERIAL DE CONSIRUÇÃO A PRAZO
PRESTAÇÕES A PARTIR DE Cr$ 15.000 SEM ENTRADA £ SEM JUROS
Posse imediata u construção livre — Contrato pelo Decreto-Lei 5fi (li

Muita gente construindo e morando no loca! — Propriedade
221). —

COMPANHIA DE EXPANSÃO TERRITORIAL
Inf,cinilíUce. e

(SÓ VENDE TERRAS QUE VALEM OURO)
Vendas: RUA VISCONDE DE INHAÚMA, 134, 3.° ANDAI., SALAS 504

(CRECI 335)

ÍP

313 — TELEFONES: -13-804,5, 23-21C9 e 23-5180

Lobo Júnior, 1236, Telefone
30-3311.

[ERRE-NOS r-,,1 Bellnrl Roxo. -
Vendo, ígun, luz, ruo calçada,
_i*iri (.ntrifT-., prestação de Cr$ .
;.ó,7->U. trator nn Ru.i Humberto
.0 Címpoi n. 027, lo]a I. Le-
hloil. das 12 hl I. e das 17
Iii 20 horas. Náo ten^t^

VENDEM-SE 5 nps. à Rua GÍn-
/lou, 133 — Pilarei. Trntnr 

'i 
Rua

Dr.rke dr Mitos, S Higienopolis.

VILA KOSMOS -- Vendo ap. cl
., 2 qt*., C02,, banli., ^rea
«nt. ul carros. Ent. 4 m —

Presi. 200 m. Irat. R. Leõnidas
n. 12,_ ',. 205 - Penha.
VENDE-SE umi casa 5 cômodos,
murada, c/ plantações, em S. Leo-
not do. Rua Catumbl n. 16, em
Belfort Ro<o. Lau. e lôda taquea-
da, com áuua. Procurar Sr. Al-
berto.
VENDE-SE em" irai. uma vila
com 12 cosinhns modestas, Terre-
no 720 m2. •• Tem luz, ásua.
Preço 25 milhões. Facilito. Tratai
Rua Major Medeiros. 43, Com o

proprietário.

ILHAS
ILHA DO"GOVERNADOR"-
do loia. Av. Paranapuan.
tel. 9_1J82 - CEIE!..

ESTADO DO RIO

CAXIAS: Vdo. no primeiro qi
chegar, casa vazia de qto. snla
e co.í., em ólimo terr. plano,
10x50, negócio ótinio e lucra-
livo. Cr$ 4 mil, c| 2 mil de
ent. Trot. R. Bento Cardoso,
721, l.o andar. Braz de Pina,
horário ccmercial. tojA - N. IGUAÇU
CASAS — Nova Iguaçu - Vondo contrato novo, contro
ótima, canas, com igua « lur,; Tr. Amaral Poixolo, 130
bam situadas, mirada a partir! 404 — Dr. José.
do NCrS 1.500 e pro.tacôoi ^o
NCrS 80, j Tratar diretamente
com o propriot-írio, D ern ardi no
Av. Nilo Peçanha, 38, sala S -
Nova Iguaçu.
VILÃ — Vcío. c| ó ótimas ca-
sas na R. Nina Rodrigues, 464.
Caxias, Esta rua fica prox. ao
Centro. Entr. 4 500, pies*, a
comh. Tr. tol. 30-6697,
VENDO terreno com galpão no
melhor pcnto industrial cj íôrça
ligada alta tensão, perto a 16
fábricas. R. Manuel Teles, 1 500.
Duque de Caxias e na Ruí Mn
nuel Vitorino, no Encantado •-
Tralar St. Amin, 22-1933 t ..
<l9-7505.

Ven
Tratai

.mercial

ILHAS

GOVERNADOR
ÁTLNÇÃO - Vendo casas e tet
renoa, no Jardim Guanabara, Av
Erasmo Bracia, 227, sl. SM, tel,
22-2393. Hermes at. 12 horaa.

ATENÇÃO - Vendo no jardim
Guanabara, belíssima residência
de luxo, a 100 m. da praia com
garagem pnrn 2 carros qrande?.
informações até 12 horas. Tela-
fone 22-2393. Hermes.

CASA cm final de construção —
Vende-se no melhor ponto oo
Jnrdim Guanabara. Tratar na Rua
Sete de Setembro, 65, sala 304
— Ilha do Governador.

ESCRITÓRIOS e
CONSULTÓRIOS

CENTRO

MANGARATiBA -
ANGRA DOS RE!S
ATENÇÃO — Vendo terrenos no
Vilar dos Coqueiros em Vüa Gc-
ní locnl Ideal para pescaria, ba-
nhu de mar. Com muita condu-
çao ônibus e tren;. Informações
fone 49-7971. Sr. Con. tan ti no.
IBICÜf"-Tasa~c!"2~sala"sr3^q.s'.,'
depend. compl., 3 bnnh. em íor-
reno de 1 100 m2, frente pnra
o mar, há poucos metros da
praia. A visla 20 000 mil. Tel.
46-0475.

AVENIDA RIO BRANCO -„ Pra-
ca Mauá - Velo. gr. 180 m2. -
Pronta entrega, c/ saleta, 3 ia-
lões, 3 banheiros. Frente. NCrí
80 000,00 facilitados. Tratar tel.
31-3759 ou 31-3772 - CRECI n.
3J7.
CENTRO -- Vendem-se _saias pa
ra escritório, l.a loc.iç-ão, inclu-
sive com telefone já instalado
Av. Pres. Varçias, 482, entre Av.
Rio Branco e Uruauaiana. Cha-

SITIO-Vende.se na Estação d.Eng Pedreira, município de N0.va Iguaçu, c/ 28 000 m2. duasresidências, tedo cercado
tado, com nascenl
25 milhões de- combinar.. Telefono

plan-
v.o bas;co

uzeiros (antigos.
52 820H.

CEIE!.no horário comerei
92J697._cc.rn Sr. C
SlTIOS SERRA DE 

"ÍEEESOPÕUs"-

100 mis. de altitude, lindas ca-" "'ííí.' °„,imo clima do
partir de

emmda.
intormacões na Imobi-

c Bem Ltda. Av. Braj
Te-

ei ras
2 500 a 11 00C m2

1 500 000, com 10% 
"d,

Vendas , 
'

liaria Se
de Pina, 110 loja ll". Penh
lefone 30-4092. Creci 340.

LOJAS

CENTRO
LOJA -
Caldwell,
35 000,00.

Sohreloja -- General
187-A. Vendo NCrS
Informações 23-6318.

GOVERNADOR - Praia da Gua.
nnhara, 8111106. Vdo. 2 rjts., s!.,
dep. emp., garagem, scb. pol.
entr. 10 milh., 30 pare. de 500
ch. c| port. Trat. Pinto. 23-5466 LOJA - Centro - Pasaa-S-
e 30-2550.
ILHA DO GOVERNADOR - Ven-
de-ie urna casa duplex, em final
de construção, c| 2 quartos, sa-
la, dep. completa pi empregada,
área de serviço e etc, próxima

— „—Jn pmja, Rufi Magno Martins, lü6
5Lei.ae, ,sr;-- Conj. Res. Abaotê, cl 129 -

,-•„, medindo 44 x 37, tudo p||Fi Aceila-se Cr$ 2 400 000 dc cn-
trada e restante fi combinar —
Ver no loca! ccm Sr. Manoel e

.tratar à Av. Rio Branco, 165, f_.°
PRAÇA DO CARMO - Vendo nndar si 602 - Tel. 52-1922. -

Creci *70.

PARARADA LUCAS - Vendo loto
11 x <S0, na Rua Álvaro Macedo

Junto ao n. 144. Inf. na Av,
Rio Branco, 81-1105 - (Creci 628)

Gayazz"

PENHA" - Vendo 4
reno medind
12 milhões de ent., pre:t. de!
500 m, Trator R. Leõnidas 121>

sl. 205 - Penha.

trato loja na Galeria Empregados
no Comércio -- Base 40 0_Ò 000
— Aceito oferta — Resposta pi
portaria deste Jornal suo o nú-
mero 22ó 399.

ZONA SUL

casa 3 qts., dep. emp., garagem,
lavanderia, facilito pagamento —
Tratar 52-4263 - lopes.

PRAÇA DO CARMO - Venda-To
ap. 2 quartes, sal, banh. com-
pleto em cores, ccm 3 e 2 milhões
entrada, restante Caixa Econórni-
ca. Tratar dns 16 às 20 horas,
Machado. Av. Edgar Romero, 245
— Merendo.
PENHA - Vende-se ap. com ter-
reno, vazio, Rua Delflna Enes,
172, viaduto. T-l. 42-6340,
TERRENO"-Penha" 

" 

c| 2 500m2, e| muto alto. Rua Ta- em 40 meses Sem |U.OS
,,,.-; - cí E«trtd«_do_ Caia oc!|ou à vista com c)escon.

Pro-
37-1200 - 37-342S. . , , ' . -~, . ,,.„'ís.-cwn íí—t" bi ítt priedade da CIA. IMO-
TEKRENO — Venda Bicr.o — Vi- r _ . _„„., ,__
Ia Penha 12x30 - Facilito paga- BILIÁRIA SANTA CRUZ
mento. Tratar 30-6964. R. Ura- , r „ -_. _,_ r„,,_,nos, 1474 - Sala 212. creci!- Informações na Estra-
431 ida do Galeão junto à A.

ILHA DO GOVERNADOR
- JARDIM GUANABA-
RA — Terrenos nas Ruas
Cambaúba, Haroldo Lô-
bo e Estrada do Galeão
em frente à A. A. Por-
tuguêsa, juntos à Praia

Ida Bica. — Pagamentos
Vende úrea ,-

,a Ta-|em 40 meses sem
c'

projeto pronto p' construção 83,aptos. Preço cr$ sooooooo -|to compensador.

VILA OA PENHA - 2 casas, qt,,
sl., COZ-, bsnh., quintal. Vendo,
juntas ou separadas. Entr. 7 000.
P. 200. Tratar LÔbo Júnior, 1238.
Tel. 30-33_n.
VILA DA p"en"HA - Vdo. na R.
Tomás Lopes, ótimo terr. plano
10x30, rua calçada, a 150 m da
Av. Brás de Pina, Cr$ 7, coin
3 500. Trat. Rua Bento Cardoso
721 l.o and. Tcl. 30-7706. João
Martins.
VILA DA PENHA - Vdo. na
Av, Meriti, ótimo terr. plano de
24x40, melhor oferta escrita. —
Tratar Rua Bento Cardoso, 721,
l.o and. Tel. 30-7706.

A. Portuguesa, ou nos
escritórios da COMPA-
NHIA na Rua Araújo
Porto Alegre, 36 - 5.°
andar. Tel. 42-6957 -
Vendas JÚLIO BOGORI-
CIN IMÓVEIS - CRECI
95.

Cappor - 45^4229.
ENGENHO 0E""DENTRO - Ven-
dem-se 2 casas de vila, entrada -r
independente c quintal, 2 nts,,lm:; 

J'

sl., cc7., banh., ent. a partir de
2 milhões. Tratar Av. João Ri-
beiro, 50 s| 202 — Pilares.
GUADALUPE - Vendo casa"2~q.
2 saias, cepa, coz. banh. 2 va-
randas, cisterna p1 7 000 litros
de água, preço 1B000, ent. 8
mil, p. 200. Iratar Trav. Bran-
dura, 516. L. do Bicão, Vitalino
GUADALUPE - Vondo 

~ 
2 

""casas

no mesmo terreno, de laje ent.
5 500, prest. a combinar. Ap.
de 3 quartos à vista 4 000. Tra-
tar Av. Brasil, 23 295, 1.0 ond.
cj Orlandino - CRECI 957, per-
to Banco do Brasil.
IPEG — Vendo casas e aps. a
funcionários do Estado. Tcdcs 03
bairros. Tratamos documentação.
Av. Graça Aranha, 333, sala 202.
Tej. 22-6217 - João Carlos.
JARDIM 

"NOVO 
REALENGO -

Vendo lote de esq. Ver à Rua,
Frei Henrique ao lado n. 116 c||

ATENÇÃO - V. da Ponha. vdo.
ap. 2 ritr.., sl., ccz. banh., va-
randa, preço à vist,! 8 000, Irat.
Trav. Brandura, 516. L. tio Bi-
cão. Vitalino.
ATENÇÃO — Jardim América —
Vendo duas ótimas casas dc
laje, indep.., uma vazia, entra-
ria 6 500, mensal 250. Tralar na
Av. Braz de Pina, 110, loja R.
Penha. Tel. 30-4072. Creci 787.
APARTAMENTO 

""- 
Vdo. 

"um" 
em

Ramos, 3 qts., sl., e um Praça
do Carmo, vazici, apen.is 4 000
ent., saldo cemo aluguel. Tratar
na R. Icsá Maurício, 101. sl. 212

Penha.

ATENÇÃO" VISTA 
"ALEGRE 

-
Vendemos» 2 cai.is vazias em ter-
reno de 10x24, com 2 qtv, sala,
Ccz., bimh., podendo construir

Ent. 7 milhões, prost. 250
JI sli, — Trater na Av. Brai

co Pina, 96, lo;a (Lar:jo da Penha)
Tel.; _0-;.S9 - CRECI 232.

ATENÇÃO — Jardim América —
Vendo linda res, nova — C. 2
qtos., sal. — B. em cores., var.,
área. cj g. quintal — Sinal 2 -
Saldo, pj Caixa Econ. — Tratar
Av. Brás de Pina, 110, loja R. —
Penha - Tel. 30-4092 - Cred
787. 
ATENÇÃO — Por motivo de trans-
ferência vendo confortável resi-
dência em centro de grande ter.
reno esquina. Todo murado, c/ 3
qtos., sal., copa, coz., 2 banh.,
fino acabamento, P. a oleo, ca,
quinhos np quintal. P. ap — p/ 2
aptes. vazio. Ver e tratar na Rua
Arquimedes Moreira, 297 — V"
Jardim da Penha com o próprio.
Enl. 16 000 - Saldo em 36 me-
ses — N. aceito intermediário,

NCrS 1 500,00 saldo Ní-/*' ccz., banh.,"^'bana, 312

UNS - Vdo. ap. Iuxo, cj ga-
ragem e tel. Ver Rua Maranhão
377, ap. 201. frenle. Trat. Sr.
João Martins. Rua Bento Cardo-
so, 721, 1.0 nndar. Braz de Pi-
na. Tel. 30-7706. Todos os dias
horário comercial.
LINS DE VASCONCELOS - Rua
Joaquim Meier, 670. Vendo, óti-,
ma casa c1 4 quarlos, 2 saias, 2 MEIER - Rua Basilio de Brito,Ifone'30-4047?
banh:, entr. pi carro. Tuneno;24fJ — Vendemos residência cí rda7' nc~DÍldT
12x45. P. 36 milhões c. Ií dc, terreno 11x36, 3 quartos. 2 »»• Rua Purlatí dentr. Rest. 4 anos. Inf. ...Ias, copa, cozinha, amplo banh.L« p„,, íeí1
31-0957 - Novais. CRECI 596. [social, çaragem, área c| tênqutt, Ss' g„ 201
LINS - Vendo ap. do frente, S]1!"?"", « b3nh -

DENEICA - Ap. c| 2 qts., sala,
2 var. Av. Subur

T00.00.pl mês. Tratar pelo t.í.l™». 
J« ^7.' Ac! Cx^M

"JOÃO J-RÒDRIGUES--r-Sla--2 
fe*''TtffflW; 'BRAS DE PINA — Vendo em
ter. 11x48, 2 casas vazias, 1 laje,
3 grdes. qts., salão, deps. Ver
na Est. do Qultungo, 45 — Tele

qts., var., dep. compl., área,
tanq. 2 000 sin, Ac. Cx. - Tel.
45-3983 - CRECI 190.

VILA DA PENHA - Vdo. casa
vazla( laje, 3 qtes., sola, coz.
banh. e garagem coberta, óti-
mo local. Rua calçada, bom co-
mercio e condução. Tratar Rua
Bento Cardoso, 721, 1,° andar.
Bra„_do_Pina. Tel. 30-7706.
VILa'"DA~PENHA"- Oportunida-
de — Vendo res. moderna, mui-
to conforto, dep. emp. garayam] nfln,
— Falta acabamento. Gastui nsslVer Te! 23-1214
obras 13 000. Dou por 14C'00.!_ Veloso.
A vista. Terr. 10x35 — Pica cej„_
ernea. Financio cj 8 000. Rua
Uaramã 255,_ Av. Meriti 1714.
VENDE-SE uma casa na R. Urua-
rá n. 75 — Altos e baixos em
Brás de Pina Ccm 2 quartos, 1
sala, saleta, cozinha, banheiro
completo e uma varanda grande
no alto 2 quartos, 1 saleta, ba-
nheiro completo, uma varanda e
um terraço. Traiar na Rua Re-
gente t-eljó n. 91, sala 202, c|
o Sr. Miguel Dane.
VÍLÃ" DA PENHA - Vendo «p~
s., 2 qts., c, b., a. Ent. 6 m
prest. 200 m. Tratar R. Leo-
nidas, 12^ s. 205 - Penha.
VI LA DA PENHA"-" Vendo" ãp.
térre:,, sl., q., c, b., a. Ent.
3 500. Prost. 130. Trai. Rua
Leõnidas, 12, si 205 - Penha.

BOIAFOGO -- LOJA - Vendo
na Rua Real Grandeza n. 74 —
Boa loja c' 3,00 x 9,00, ólimo
preço e pagamento em 2 anes,
Tralar c/ CORRETORES ASSOCIA-
DOS - Tels. 32-6750 e 420425,

CRECI 218-

IPANEMA - LOJA - Vendo c
140 n,2-, tendo 6,30 de frenle.
Prédio NOVO. Enirega imediata.
R. Vise. Pirajá n. 514. Tralar
c' CORRETORES ASSOCIADOS -
Tels. 32-6750 e 42-0425. CRECI
218.
LOJA EM COPACABANA'"- Com
7 anos de contrato. Aluguel ba-
rato. Passo para loteria ou outro
ramo limpo. Tel. 57-5311.

LOJA COPACABANA Í20m2, cí
tel,, luz e força, vazia - Preço
a vista 90 000 000. Rua Barala Ri-
beiro, 14-A - 37-1200 - 37-3428.

LARGO DO.MACHADO
Lojas de frente e so-

brelojas. Ed. Centro Co-
mercial. Largo do Ma-
chado. Pronta entrega.
Inf. na Loja 29-A. NA-
TAN BERMAN - Rua 7
de Setembro, 66 — 3.°.
Tels. 32-6172 e 52-2281

CRECI n.° 8.

ves com Sr. JORGE
23-0895.
CENTRO 

'-Vende.

sala; na Av. Pres, Vargas, esq.
de Miguel Couto c| 2 salas, 2
salela-, banh., cl 9 800 mil de
entrada e 340 p; mès pi pront
entrega. Tratar e ver plantas em
Cunha Mello Imóveis. México,
148, ll.o and., s| 1 10415. Tels.
32-5555 e 42-3347_-_CRECI_866.
CENTRO — Sala ccmercial corn
telefone e móveis. Vendo. Con-
trata. Ver Av. Rio Branco, 9, Sfl-
Ia 315, 23-5471 - Nilo.

CENTRO - Vondo 12." paviman-
to Avintda Pro:tdcnto Vargas,
463, ccm 500 m. Entrego tctal-
mento vario. Tratar 42-ÓS17 sò-
mont» d» 11 às 12,30 — Oli
voirn.

sa-!
i

AGÊNCIAS DE CLASSIFICADO--
CENIRO (Rodovi_,i_ - E,t_ç50 Rodoviárla Nôvo Rio, 2,o and |oj,
205 tin llorn -. Av. Rio Bran-
co, 277 - loja E - Edif SS-,
Boria); ZONA SUL (Botafogo -
Praia de Bolefcicjo, ..oo — SEAR3-
Copacabana - Av. N. S.a de Cc'.
pacabana, 610 - Galeria Ritr- FI.t.
mentjo - Rua Marquês de Abran.
tos, 76 — loia E; Pôsto i — Av
N. S.a de Copacabana, 1 100 -"

lefonc|loia E); ZONA NORTE (Cascadu.»Av. Suburbana, 10 136 - tarca
os grupos de °'<t Cascadura; Madureira - Estradsi

do Porteis, 29 - |0ja E; MéiarRua Dins da Cn,;, 74 - Io .
Bl Ponha - RLJ !<)_„¦___, _ie olivei-
ra, 44 — loja M; São Cristóvão -
Rua Sáo luíi Gon_raga, 15ó - l.o
andar; Til-Jca - Rua General Roo,
BOI - loia F); ESIADO DO RI.}
(Duquo d. Caxias - Rua José dc
Alvarenga, 379; N i t « r ó i — Av.
Amaral Peixoto, .95 - grupo 2CM;
N o v i Iguaçu - Av. Governador
Amaral Peixoto, 24 — leia 12}.

ZONA RURAL

CENIRO - V. urg. grupo, 5
Ias. Av. 13 de Maio. todo andai
vazio. 35 milh. c| ó0o/r_ enl., rest.
a comb. 42-6755._CRECI 590.

ESCRITÓRIO - Sobreloia - Av.
Rio tiranco, próximo Ouvidor, 2
grdes. salas bem mnhiliadas, 2
tels., 2 exfensões. Passo ou as-
secio-me. Negócio lucrativo. —
Tel. 52-3156 - 52-8550.

Rua Evaristo da Veiga, 35 (esq.
Sen. Dantas). Vdo. sala d tel.
ní esr. fin. Ciiaves na s; 212 —
32-2493 - Creci _409.
RUA VISCONDE INHAÚMA, 

'50^

ap. 1 208, vazio, rjara escrito-
rio, base 12 milhões. Inf. —
42-6384_ e_ 42-5884. _
SALA — Av. Presidente Vargas,
Ed. Lisboa, l.a lcc?c_io frente

sl 1 719, vendo urgente, metivo
viagem. Chaves c' porteiro —
Trater 22-2376, 22-4933.

LOJAS — Pôsto 5, Copacabana.
Vendo 2, esquina, 27 m, de
frente p; grande negocio. Rua
Miguel Lemos, 17-A. Aires Sal-
danha, 88. Tel. 54-1389. Pro-
prietário.
VENDE-SE Icja e sobreloia na R.
Visconde de Piraiá, com 33 m2 e
42:r,2. Tratar tol. 57-2282.

C. GRANDE - SANTA
CRUZ - SEPETIBA
v¥NDÕ~cãsã S"epèmr«~Prãir~Í_7
Luiza. Alíf.i e bíiixos. c/ 5 quar.
tos, 2 salas, banheiro ccmoleto,
depend. emoreo., varanda em
redor cia cas« toda envidraçada,
churrasqueira, yaraqem pf 3 car-
ros. 

'terreno 
c/ 1 800 m2. Visla

deslumbrante, toda em laje, j>*
nelas c,' grades, possuindo ninoa
outra casa pequena de colono,
também em laje, tf quarto, *-::•
la e banheiro. À visla: CrS ....
22 000 000. - Prazo: 26 000 000.
Tratar
30-8803

30-6136 ou
C/ Sr. Mauro.

... N

DIVERSOS
ESTADO DO RIO - Agoslini,-
Porto — Vende-se ou trcca-:«
por casa eni S. Lourenço, Mina;,
casa de 2 qt;., 2 salas, crr. b

TRÊS SAlíS VAZIAS - Prntoi(jep. orande quinlal oe 14,1»,
bem, na Rua Sanla Luzia, 799,Í30,00. Rua Cristo Redentor, 73;
esq. R.

Tel.
15 horas.

8nn:o.
57-4019

Venrlo
— Sousa Das

VENDO urg. Largo de S. Fran-
cisco 26, 2 grupes de salas p
NCr;,_ 25.000. Detalhes 46-8350.

SÍTIOS,
CHÁCARAS,
FAZENDAS

ZONA NORTE 
PEDRA" DE GUARATÍBA - Pr_i_
medicinal, Vende-se granja gran-
de criação de patos e marrecos.
29-5026.

ZONA NORTE-

ILHA — Ad. à vista ou financia-
do c! 2 qts., sale, errz., banh., ga-
r.-.gom de trenlo. Tel. 96-0315. _
ILHA — Cm& — Vendo, grd. sa-
Ia, 2 qts., coz., mais 30 m de
areia para construir, rua asfal*
tida. Tel1_96.03J5,_Fe_rnando
VAZIA — Casa luxo, centro Terr. —-
toda murada, garagem, jardim,! LOJA -

3 qtos., salão, dep., uma bela-' Senador
za de mat. l.° melhcr. R. dt.
Ilha Abe'ia, junto a praia, co-jtar-c! Borqcs na Rna Ali-iiranfii
mercio, frente escola, nova. Fi-! Cochrane, 39. Tel. 34-9647.

3 anes. ou est. prosp. para LOJA E SOBRADO - Passo con-

Tijuca, vsrtdfl-so na Rua

ESTADO DO RIO
FAZENDA 

"DE 
CRIAÇÃO - Pro-

cura-se para arrendar, de prefe-
rencia no Estado do Rio, ccm pas-
tagens formadas, boas aguadas,
instalações, acesso por bca estra-
da, area superior a 200 alas.
gecmet. Telefonar para 36-6973,
até 13 horas e depois de 19 hc-
ras, com Luis Alberto.
GRANJA AVIVOLA - 5." Dist.
de PetrÓp., no asfalto, dando
lucro. 2 000 m2 de ótimes aa-
linheires, 3 casas empreg., óri-
ma sede. NCr$ 105 0J0 

"financ.

ru permuto ap. 57-0068. — Sr.
Francisco; das 9h às 18h.
SITIO pechincha, ..., . próx. Miguel

Furtado, 68.A, cntrocra-soíCcuto, casa 37m2, terreno cerca
modiata, com 30 m2. 

"Tra- 
4 mll n,2, entrada só I milhão,
200 mil, loc-I lindo. Tel. 22-0235,
das 3 iis 6, só com Dr. Rogério.

CRECI 64-

AUXILIAR É RÍO DOURO
ALÔ Vic. Carvalho, próx. à esta-
ção. Vdo. ter. indus. 16x40, mu-
rado, água ligada, Av. Automóvel
Clube. Iret. Av. B. de Pina n."
914, si 208, 30-3196. CRECI 249.
ATENÇÃO"" IRAJA -R. Juqueri,
165, ap. 102 — Térreo du frenle
cj 2 qtos. Ent, vazio corn o pró-
prio - P 14 000 d 4 cu 13 000.
C/ 4 500. mensal. 150. Tel. ..
30-4092 Creci 787.
COELHO DA ROCHA - R. da
Matriz, em frente a estação —
Vende-se ótimo terreno, medindo
10 x 40, ao lado do n.° 3 143,
onde tem um barracão. Base 8
milhões, parte financiada — Ver
no local, com o Sr. Carlos.
IRÁJA - Vdo. ót.iml~casa de 2
cjtos,, íalão, copa, coz. banh.,
saneai e florões, cj terr. ent.
8 000. prest. 200. Trat. hoi» e
amanhã, Trav. Brandura, 516. —
L. Bicão. Vitalino.
iraja' - vi CÃ 

" 
da" Tenha -

Vendo lerreno de 234 m2 na
Rua Santo Eduardo entre os nú-
meros 93 a 123. Preço de ml-
Ihões com 3 de enlrada o
restante em 30 prest. de 100
mll si iuros. Tel. 43-7694, Sr.
PÉCEGO - CRECI 812.
INHAÚMA - 

"R.
Cherente — V.

urg. linda casa laie àreu 300 mi,
2 bons qtos., sala, coz., banh.
compl., varanda na frente, area
cj tanq., gde. quintal, meia-água
C| qto., sala, coz., banh. 15 milh
c| 6 entr. e rest. 250 mil men

42-67.5. CRECI 590.

íirea C| tanqu»,!,]^
emp. Amplo!ne* 300731.

Teleío

qts., b..!a e vaga para carre — qiíintal aclmentado, pequena pl*'lnKÁ"?"'^èr"V_m__*•¦¦¦ •-- —fl Cln.il r,t!BI<A/- Ot PINAde entrada, saldo cema aíu-lC;n<1 55 000 000.
guel. Ver na Rua VÜc-la
n. 260, ap. 101. Tratar rt- A
Graça Aranha n. 226, sl. 304.
TeJ. 42-6656. CRECI n. 1 026.

JACAREPAGUÁ

¦0 000 000, Saldo en
Sinal CrS

2
H. Mart.ns _ Mollnarl Ltda. Sete
SetembroT 33, s1 604-6. Telefone
22-3655 - CRECI 265.

jMEIER 
— Rua São Joaquim, 78 —

Ap. 102 — Vendo com sala, 2 q.,
banh., coz., aréa. Preco 20 000.
C| 8 000. Sinal saldo 5 anos. -
Inf. 57-0100 - Creci 621. _
MÉIER - Vendo lote de 11x47,
próximo Rua Amaro Cavalcante
— Preço lô milhões, c! 50%. -
Tratar pelo tel. 31-3714 - Sr.
Renil.

Vdo. case c,
3 qtns., sala, cot., banh. cepa,
grande Terreno. Ver Rua Puria-
tá. 163. Ent. 6 000, prest. 200
s!j. Tratar R. Içapó, 45, gr.
201. B. Pina. Tel. 300731. -
Amilcar.

— Vdo. casa
3 000 de entra jsais,
Tratar R. Içapó 

| |RAJA _ Vdo. .«sWíScla de sl.
qto. coz. em ter. 10x25, rua cal-
çacla elc. Entr. 3 500, pt. 120 mil.
Ver na Rua Ana Câmara, 140. —
Tr(it. Largo do Bicão, Trav, da
Amizade, 28, sl 203 - Vila da
Penha, cl Mariano.

trato de 7 anes, ótimo aluq. Tudo
vazio, na Rua Joaquim Palhares
nL 31_^_Tratar pelo tcl. 30-6697

LOJA — Praça da Ban-ieira. Passo
centrato, Icngo, funcionando co
mo oficina de Volkswagen, toda
equipada. Aluguel barato, Rua
Joaquim Palhares, 395

Jardim Catarina LOJAS — Vende-se COITI
3 Q. 216, corn

ESTADO DO RIO

NITERÓI
ALCÂNTARA
— Vendo L.
12x30, à vista: NCrí 600. Faci
lito ou troco per carro. Ver no
local. Tratar com Bino. — Tel.:
43-3339.

64 m2 na Rua Conde de
Bonfim, 28, esq. de Al-
fredo Pinto. Entrega em
8 meses. Informações noICARAI — Vende-se apartamen-

to, 2 quartos, sala, dependências,, .
todos os cômodos de frente, çsa-j local de 9 35 I 9 horas
ragem, salão de festas. Obra 8a.| M/-.DDC C
a|e, 3a. de alvenaria. Preço NCrliOU na NUBKt -

12000,00. Localizado esti. Ru3_!ye| 52-4153 —
Lenioj Cunha o M»riz

3 quadras da praia.
22903. Nit. ou 58.5670,

Barros,
- Tels.,
Rio.

NITERÓI _ 
- OPORTUNIDADE -

Casa residencial, estilisada, centro
t,.T*r. 509 ni2. 60 nl. Rio. 2 var.,
salão, 3 qts., banh. em côr, c?z.,
dep. cmp., piso sinteco-garagem,
inst. esmp., luz e água, cisterna.
Preco à vista NCr$ 15 000. NCr$
18 000. Praio 20 meses. Inf. te.
lefone J8-5081,_ Rinaldo.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

.A. -
CRECI

CORREIAS - Area 15 000 m2.
frente de rua ccm asfalto, luz,
água e telefone. Vista espeta-
cular. NCrS 10 000 d 50%, sal-
do 25 meses. Prop. Sr. Luciano,
ns Av. Rio Branco, 103 - B.o
andar — Hor, comercial — Tel.
43-0870.
ITAIPAVA - Casa de campo,
vendo em ótimo local — Tels.
26-6015 e 46-0068.
ITAIPAVA - llaipnva - V. lin
da c| campe bem mobiíiada,
jardim, quintal. Est. Arcos, cal-
cada. 30 mil - 27-8584.

TERESÓPOLIS-FRIBURGO

707._
LOJA P- ENTREGA VAGA -
Ccm 70% financ. 3 anos, na Rua
Visconde de Cairu, c/ 109 m2.
e mais escritório e sanitário. —
Prece, Cr$ 65 000 000 (NCrS ..
65 000,00). CIVIA. Trav. Ouvi-
dor, 17 (Div. de Vendas, 2.° an-
dar). Tel. 52-8166, de 8,30 às
18,00 horas. - CRECI 131.
LOJA — Passa-se centrato de
cinco anos com aluguel barato.
Preço dois milhces e meio, me-
tragem quatro por sete, servo
para qualquer ramo de negócio.
Motivo viagem — Rua CurUpflltl
47-B — Engenho de Dentro -
Tratar com Antônio.
LOJA 

~~ 
Na Rua S. Francisco

Xavier n. 378. ccm 320 n,2. e
50 m2 de subsolo, e Rua do:
Araújo* n. 95, com 45 m2., e
outra de 30 m2. Vendo. Tel.:
38-4726.
LOJA — Em Bonsucesso. 11 de
frente por 29 de fundos. Pronta
entrega .Sr. Cunha. 28-2993 (dia)
e 58-5072 (noite).
[OJAS — Méier — Ven-
demos ótimas lojas na
Rua Silva Rabelo, 52, pa-

Ç. ra entrega imediata, pa-
gamento facilitado em

talhes na NOBRE S.A

Pina
Amilcar.

PILARES - Vende-se à
Av. João Ribeiro, 549,

BONSUCESSO - Resi- c| 33 - Casa com quar-
dencial — Vendo terre-ito, sala, banheiro, cozi-
no Rua Bonsucesso lado^ha, área de serviço c|
par entre as Praças Bon-jtanque. Entrega imedia-
sucesso e Princesa Isa-jta. Preço Cr$ 8 000 000
bel, ideal para grande— Financiamos em 3

NOVA FRIBURGO - Vendo
tes muito bem localizados, na
Ponte da Saudade, prontos para, .
construir, parte financiada. ln-[24 meses. Maiores OS
formações 32-4016. _
RIO-TERESÓPOLIS - Vdo. e„, . „. ,. . ,,,
Guapimirim, a 300 mtrs. do cen-|— Av. RlO BranCO, Ul,
tro, em terr. de 1200 m2, Ciágua
e luz, murado, moderna resid tin*

leia de laje, cj 3 dorms., sl., va-
randa, banh. c- azulejo ao teto e
dops. 50% em 3 anes. Tel. ..
23-3368._ - CRECI 286.
TERESOPOUS - Terrenos 

" "c/

nascentes, lindas cascatas, lago' e
diverías casas. Local maravilho-
so. Em 50 meses. Inf. p' telefcne
52-2877.

Trat. Sr. Brito. Tel. 43-664-.,
MINAS -- Vendo casa 

"Vm 
Pas-s

Quatro. Tratar Run Custódio Mo-
ta, 55 ou Rua Angelina, 153, Er-
cantado. — Rio.
VENDA de ocasião, melhor qua
leilão no Estado do Rio, per
menos do seu valor 25% cj
mais — Acettam-se ofertas dai
propriedades rurais grandes e pe-
quenas para todos os fins not
municípios abi3Í>o relaciona-
dos: 35 em Parati; 26 cm An^r^
dos Rí-is; 12 em Rio Claro, i
em Petrópolis; )A em Cachoeira
de Macacu; 32 em Magé; 10 c^i
Friburno; 2ó em Silva Jardim; 25
eni Casémiro de Abreu; 1 em
Araruama; 11 em Cabo Frio; 14
em Macaé., 16 em Trajano cio
Morais. 12 em Sanla Maria Ma.
dalenaj 4 em Cnmpos; 43 em S„
João da Barra; 13 em Itaperun-.,
Estos fazendas são bem locadas
com rios, praias, ilhas em ccr.r-
tante valorização de mais de 25.o
mensal. Esclarecimentos e ofer-
tas ccm o proprietário José Ma«
ria Rcllas - Av. Rio Branco, 156,
sl! 2 723 - Tel. 223344 ou
42-6336.

Trsnspasa-se
Contrato dc uma granja n:>

Tijuca, próximo à Praça $.vi%
Pena. Rua Francisco Graça, 61,

fundos, a pessoa interessada é
favor de comunicar-se c[ o tel,
52-5558.

ruzados
CARLOS DA SILVA

—_j mm—L™.—_
^P

AREA com 804 m2 (esquina). -
Vende-se à Estrada do Tindiba n.
1 259, lote 1 e 2 da ou. dra B,
ou Rua Gurne! do Amaral. —
Tratar ccm Mesquita, Rua Luís
Cruls, 7, ap. 202 - Jacarepa-
guá.
ATENÇÃO — Junto ao Largo do, ...
Campinho. Vendo 1 ca-a c| 2 "icSQUITA — Terreno plano me
qts., sala, cor., banh. c! ter. ane- J"^ 

25x100, situado na Rua li-jconst. Ução OU inCOrDO-janOS. Ver nO loCal. Tra-i"xo a esta, I sala, coz., qto., cor.,!a,a< ii->-ii/. Preço: Crí .___„«- « á
banh. e msis 1 terreno c: estudo! 8 c00 000 !NCr$ 8 000.00! c.mjraçao, 11x50. Absoluta-i tar na NOBRE S.A. —
p! 7 lojas. Tudo isto c 2 milhões 50% financ. 3 anos. CIVIA. -[monto n|,n. M<~. í. 'Aw DI™ D — -,  1 _ .
entr. e saldo 35 prestações. Trat. Trav. Ouvidor. 17 (Div. de Ven- men,e P'^°- NCr* . . . AV. RlO BranCO, 131,
43-S658, Dt. Ivan. N.B.: Aceita-ldes, 2.» andar). Tel. 52-8166, de 50 000. Tel 30-9176 —
mes s1 entrada 700 mil por mês 8.30 às 18,00 horas. - CRECI c ,, ,„em 30 pagamentos. ' 131. 'falar com Domingos. (B

TERESC-POLI5 - Vendo casa na
Várzea, a 4 quadras do Centro,
ótima construção. 2 salas, 3 quar-
tos etc. NCr$ £0 000,00. Tels.
57-6707_ou_Jerss_6plis, 2587.

CAXIAS - N. IGUAÇU -
NILÓPOLIS

12.°, tel. 52-4153
CREG 707.
(\*i_.Eft — Loia — Vendtmoi lo;a
em final do eonstru.ee, "Habite-

se" em 60 dias, com área livre
sem coluno_, pé direito 5.50 ccm
101,60 ml, iron d» serviço com
36 m, junto ao esntro bancário
0 comercial do Méier. Ver dià-
namente no local. Rua Const.n-
is Barbosa, n. 125, e tretar ccm
Mello Affonso Encionharía Ltda.,
Rua Set» do Setembro, n. EC, s.
403, tol. 22-0955, ou . Rua Ccnv
lança Barbrja, n. 152, sala 401.
T.l. 29-2092.

ATENÇÃO - Nilopolis
ótimas casas prontas

Av.
12.°, tel.

CRECI 707.

Vendo
vazias,

vpi, com agua, lut e comércio
porM, juntinho da est.-.ção. Fi-

cam em frente ac Frigorífico. Ver
Rua Coronel A:_:vsdo Júnior, 275,

Íentrada 

1 milhão e o restante em
pequenas pre _ tações. Tratar Av.
Marechal Floriano, U3, sala 1 304
- Guanabara - CRECI 430.

PENHA - Vendo varias lojas va-
zias. Entr. » partir de 2 600. -
Saldo 120 sem juros. Tratar ra
Av. Brar de Pina, UO - loia D
Tel. 30-4092 - Creci 787.
PENHA - Vdo. loja varia. Ver
R. Jequiríçá, 12, ent. a partir
de 3 000. Tralar R. Icapó, 45.
Gr. 201. Tel. 300731. Amilcar.
RUA SILVA GOMES n. 8
Passa-se ótima loja. Tratar no
local em Cascadura com o Sr.
Costa — Melhor oferta, urgente.

HORIZONTAIS: 1 — Excesso das receitas sôbre
as despesas públicas; 9 — Azeitona; oliveira; 10 —
Terra arroteada e própria para cultura; 12 — DI-
vididos era lotes; 14 — Poeira; 15 — Pessoa que
trata das abelhas; 17 — Mulher velha c íeia; cum-
ca; 19 — Verme (jue aparece nas feridas dos ani-
mais; berne; 21 — O substrato instintivo da psi-
que; 22 — Próprio do campo; rústico iLat. ruralc);
24 — Resultado de uma adição; totalidade; 26 —
Sara; 28 — Certa árvore cuja madeira é própria
para construções; 30 — Graça; 31 — Cidade da
Índia; Rath; 32 — Periodo de sete dias seguidos;
34 — Relação; 35 — Tirar as impurezas com um
liquido; banhar.

VERTICAIS: 1 — Requerer como solicitador (Lat.
sullicitare); 2 — Grito de dor; gemido; 3 — Fu-
mar em cachimbo: cachimbar; 4 — Reduzir Tim
líquido ao estado de vapor; dissipar; 5 — Peque-
nos raízes (Lat. radicula); 6 — Jarra; navio (Lat.
v,-.su); 7 — Caminhar: 8 — Cobrir com tampa;
vedar; 11 — Pão; 13 — Tornar eco; 16 — Cãozi-
nho de luxo. de pêlo comprido; 13 — Exalar odor;
ter aroma: 20 — Recebar; aperfeiçoar (Lat. ap-
parare); 23 — Cai de cama; 25 — Sentido do,
p?.lpação; ato de apalpar: 27 — Ladrão do mar;
29 — Doçura; melado; 33 — Abreviatura: avenida.

CHARADAS APOCOPADAS
(Supressão da última sílaba, na piin-rira chave)

1.—.AQUELE QUE CATA mexericos BUSCA con-
fu_ão. 3-2.

2 — O CONFORTO MORAL ALIVIA mais que O
financeiro. 4-3.

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR — Hori-
zontais: — Cidadela; inanlmados; na; at: pólo;econômico; mapas; dirá: abas; caros: tal; arrase;
editei: rol; canadas; usa; omissa. Verticais: — Ci-
nemateca; inacabadas; an..nás; ditos; lapidar;
adocicar; uso: oloroso; opalina; aselha; cttam.
CHARADAS APOCOPADAS: - 1) capacho-capa;
2) catador-cata; consolação-consola.
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ZONA CENTRO

CENTRO IALUGA-SE uma vaga mobiliada o

rapar, Av. Games Freire 524 —

ALUGAM-SI_'_ quartes e aps,, na _______.*  __
iALUGA-SE bom quarto próximo
do centro, pede lavar u cozinhar

ALUGUEIS — Casas c aps. a par-
t!r dc NCrí 150,180, 200, 250 e"IO. 

Tratar CRECI 7-13 - R. Mig.
Coulo, 27, _! 403 - lnf. 52-1512

38*4031, (um môs depósito ou
ííõdor).

Rua União; 30.
ALUGUEL - FIADOR com 

"ÍTimo"'

vois — Irrocusávcl — Forneço
Trará Tiradtmlas n. 9, sala 802.
— Junto ao Cinoma São Jcsé.
ALUGAM-SE? quarlos a duas cu
três moças ou rapazes. R. André
Cavalcanti, 110, esquina da Ria-
ciiuelo.

APARTAMENTO Cinelãndia. Alugo
R. Sdor. Dantas, 19 para residên-
cia ou escritório ou para comer-
cio com sala grande, quarto, ban,
completo em côr, coz., área com
tanque. Ver com porteiro Dttmião.
Tcl. 36-6190.

ALUGA-SE quarto mobiliado para
I pessoa. 60 000,00. Ruo do Ria-
chuelo, 221, np. 515 — Fátima,

ALUGUEIS? - FIADOR? - Dou
a V. S. os melhores fiadores
da Guanabara — Irrecusáveis
Fiadores com muitos milhões err
imóveis e ótimas referencias -
Eficiência e rapidez — Rua Mó
xico n. 74 — sala 1 103.
ALUGA-SE um quarto para um
moço ou senhor, na Rua Santa*
na n. 124 - ap. 313 - Tel. ..
23-4918 - Centro.
A-LUGAM-SE vagas para rapa7.es
com refeições, na Avenida Beira*
Mar n. 216 — ap. 203 - Cas-
leio.
ALUGA-SE quarto e vaga a ra
paz. R. Riachuelo, 224.
ALUGUÉIS? — Arranjamos casas,
aps., leias, e fornecemos os mo-
meros fiadores da Guanabara. R
dn Rasonde 39, sala 1 103.

com criança.
Centro.

Tolcfone 32-5366

ALUGA-SE casa família vagas pa-
ra rapazes. Visconde Inhaúma, n.
115 - 2.° andar - Centro.
ALUGA-SE um quarlo na Run
Barão de S5o Felix, 114. Pode-
se lavar e cozinhar. Tel
23-0447.
ALUGA-SE um quarto para dois
rapazes. Avenida Mem de Sá,
215, apartamento 503.
BÓM -QUARTO..- Alugo a 1 ou
2 rapazes, casal, negócio. Sena-
do n. 6, 1,°. Telefone.

CENTRO — Aluna-se um quarto
independente para dois rapazes,
Cr$_60JM0.^-L^-534J.
CENTRO — Alugam-se vaga _
quarto p| cavalheiros cem ou sem
refeições, a partir de NCr$ 35,00.
R. dos Andradas, 161.

ALUGA-SE amplo conjugado por
temperada. Rua Senador Verguei-

im/oii Tr-.i,r *-i 40.1057

ALUGA-SE 1 quarto grande pira
moça ou rapa., que trabalhe fora

80 000, pede.se referências —
R. do Calete, 42, ap. 405 -
grupo 7.
ALUGÃ-SE ótimo quarto mobilia-
do .de frente a 2 rapazes do co-
mércio. Rua Correia Dutra, 156

Calete.
ALUGA-SE apartamento conforta-
vel, com telefcne e dirtíto a
vara na garoflem, nn Rua Sena-
dor Vergueiro n. 185, aparta*
menio 901. Aí chaves estão c|
o porteiro. Tr3tar na Rua 1.°
do Março, 6, 4.° ondar, sala.-
9, 10-o-1-1,
ALUGAM-SE

duas vagas
bancário, perto
Bento Lisboa n
25-6644.

i ca.a de famí
a estudante
da praia, — R

. 16. Tel.: ...

OU

ALUGO ótimo quarto c| bu s]
refeições pl 3 rapazes ou me-
ças — Buarque Macedo n. 32
- ap. 102.

ALUGA-SE um bom quarto para
rapaz solteiro, Praça Onze n.°

ALUGO - CENTRO - 25 000, va-
ga a rapaz, casa família, mobi-
liada, roupa cama. Rua Machado
Coelho jn^l 12. _
ALÜGO aala fronte c/ móveis, a
casal ou sr. trabalhem fora —
Aníbal Benévolo, 330, ap. 301 -
Salv. _Sá.
ÀLÚGÀ-SÉ um quarto para dois
rapazes. Com referências — Rua
Washington Luis, 24, ap. 802.

ALUGA-SE vaga rneb. em ap. —
Ambiente amplo e arejaefo a se-
nhora ou moça que trab. fora
— Condições o combinar — Tel.
52-1348.

CENTRO - Alug. ap. 2 qtos.,
Rua Washington Luís, 16-302.
Chaves cem portoiro — SOTIC
32-1619.-CREC I _539.
CENTRO — Ed. Patriarca, Largo
São Fco. Ap. do luxo, e. tel.
Fte. bonh. com. Admíto-so um si
idôneo de grando resp. 120 mil.
Cartas urg., port, deste Jornal,
sob o número 20 803.

CENTRO - Alugam-so apl. 
"206

o 207 da Rua Ubaldino do Ama-
ral n. 41, esquina da Av. Mom
rie Sá — Vor cem o porteiro —
Tratar na Imobiliária Dnlamr.ro
S. A. - Av. Pres. Vargas n. 446
**'.*3.«-,iiidir. Tel.t 3.-H..5..

CENTRO - 'Aluga-se ap. na
Praça João Pessoa n. 9, ap. .
806 — Chaves na portaria. Ba-
rato. Trata-se na Rua Repúbli-
ca do Líbano n. 35-A - Tel.
22-0552

ALUGO qto. sla. e coz. NCrí
100,00, qto. e coz. NCrí 80,00 e
qts. p. lav. e coz. NCr$ 55,00.
Todos indep. Sto. Cristo — Tel
46-0990.
ALUGAM-SE vagas para moças,
Run Correia Vasques, 40, ap. 102
— Estácio.

CENTRO - Aluna-so R. Santana,
73 ap. 402. Sala, qt., e demais
dependências, cx. dágua e sin-
teco. Chaves c| porteiro. Tratar
Locadora Nacional Ltda. Av. Rio
Branco, 106, _/ 1111. tel, 42-3437
e 22-8275. CRECI 185

ALUGA-SE quarto n cosal ou 2
pessoas que trabalhem fora. Pre
ço NCr$ 80. Tratar: p| manhã i
R. Zamenhof, 85, ap. 104 -
Estácio.
ALUGA-SE quarto pl casal ou ra-
par, p. lavar c coz. R. Aníbal
Benévolo 81 — P. Salvador de
Sá, único inquilino.

ALUGA-SE r quarto do frente, 5
moças com café. Rua Santana n
178, ap. 902. 32-1915. 

ALUGAM-SE aps. tipo casa. Ver
tratar na .. Ccrreia Dutra n.

149,_Sr._Josó_- Catete.
ALUGO um quarto e vagas para
rapazes a partir de 20 mil. Rua
Paissandu, _'__•_ ...___.
ÀLUGÓ ótimo qt. mobiliodo, a

ou 2 mcçcs de fino trato —

Cond. Baopendi, 39, Tel. 45-5340.

ALÜGA-SE vasa para moça ou se-
nhera que trabalhe fora. Preço e
direitos a combinar. Rua Dois
de Dezembro 77, áp. 604.

CATETE - Alugo 1 qt. peq. a
rapaz distinto. Trabalhe fora,
Muito em centa. lnf. R. do Ca-
tete, 338, ap. 605.

CATETE — Em ap. familiar alu-
rja-se um quarto mebiliado, para
dois rapazes distintos, telefone
45-6593.
CATETE — Quarlo de frento —
Aluga-se ótimo, pode lavar o
coz. na Rua Catete n. 32, sob,
— Exiqe-se depósito. Infs. ,.
42-5248.

CENTRO — Ouartos — Alugam-
se óiimos pode lavar e coz. Rua
Tectcnio Reçiadas n. 18. Amb.
familiar — Exige-se depósito ou
de:c. em folha

CENTRO -r Ãluga-se vaqa p/ ra*
paz — Av. Mem de Sá, 148 -

l.o
CENTRO — Quartos, alugam-so,
direites lavar e cozinhar — Rua
Dr. Mesquita Júnior, 11, ca:a 4,
a ultima Presidento Vargas, a
direita.
CENTRO — Aluga-se vaga para
rapaz solteiro, ap. do frente na
Rua Senador Dantas, -15 mil —
Tratar Travessa Ouvidor, 26 —
l.o and., sala 4. 

ALUGA-SE, na Travessa Pedregais
37 — Estácio, casa com 2_ quar-
tos, sala, e demais dependências.
Chaves no local. Tratar na Rua pestas. 23-4602.
Drebet, 23, sala 1 201 - Sr.;CENTRO

CENTRO — Aluga-se* Ladeira do
Faria, 4B, prédio 3 pavimentos
servindo para cômodos obras por
centa do inquilino. Aceito pro

Soares.
ALUGO Rua Evaristo da Veiqa,
35, ap. 817, moradia ou escrito-
rio. Chaves com porteiro. Tratar
Praça João Pessoa, 9, ap. 702

Aluga-se 1 quarto e
1 vaga p! rapazes, sem móveis.
Informações tel. 32-9913, cl Sr.
Alexandre ou 25-3627, c| Dona
Judito.
CENTRO - Aluga-se ap. 402

ALUGA.SE apartamento 
"de 

fre,--|MÇ**- -««' '*> - Ver no lo-

te, coniugado, varanda kltchonet «I - NCr$ 200 mais taxas

e banheiro, ná Rua Leandro Mar-Mar P- Renata, Av Epitácio

tins, 22, ap. 706. Ver no local. Pessoa, 2010 - CRECI 202.

Tratar com Dr. Rodrigues, tels.[CENTRO — Alugo qr. c sala
22-5945 e 47-4979^

2ALUGO 1 qt. a 2 moças - Cr$
80 000, 1 vaga a moça, 40 COO
- R. Cosia Bastos, 90/402 - Tel.
32-3952 - Centro, Fátima.

ALUGA-SE quarto mobiliado pa-
ra casal em casa de familia na
Rua do Senado, 279.

ÃLÜGA-SE amplo quarto casal
sem filhos. R. S. Frederico, 39.
Transversal R. S. Carlos — Está-
cio.
ALUGA-SE quarto em porão ha-
bilável, Rua Maia Lacerda, 258
- Tcl. 52-4576.

ALUGA-SE um quarto, na Rua 25
de AW;o n.o 10 - 34-6938.

ALUGA-SE uma casa, na Rua do
Resende n.° 113, casa 3. Proço
250 000 cruzeiros velhos. Telefone
32-4115 - Manuel.

ALUGUEIS - Casas e aps. a par-
tir de NCrS 150, 180, 200, 250 e
3Í0. Tratar CRECI 743, (um mês
d-oósito ou fiador). lnf. 52-1512
e 38-A031.

ob. e confortável, tom telef,,
entrada independente, a 1 ot
2 senhoras. — R. Francisco Mura*
lori, 75 - Tel. 42-3053.
CENTRO — Alugo casa, Rua
Euroino Uruguai n. 113, a 5 mi-
nutes a pé da Central do Brasil
— Santo- Cristo.
CENTRO — Alugo bom aparta
mento cem tcdos os moveis t
geladeira perfeita, à Rua Joaquim
Silva, 60 apt. 306 podendo ser
visto e tratado no local com i
proprietária.^ 
ESTÁCIO — Quarto com pia In
dependente, aluga-se a casal, p|
lav., coz. 90 mil, ambiente fami
liar. Rua Maia Lacerda, 221.

ÉM ap. rapaz solt. alugo p/ ou-
tro, independente — Av. Henrí-
que Vala/lares, 47, ap. 1006
próximo Largo da Carioca.

CATETE — Aluga-se ume quarto
em casa de família, a moça que
trabalhe fora. Tratar: Rua Artur
Bernardes, 49, ap, 205.

EM CONFORTÁVEL op., de todo
respeito e depoucns pessoas, alu
ga-se quarlo mobiliado, a uma
senhora cu meca que trabalho
fora. Cr$ 120 000. Tcl. 25-3121
Marquês de Abrantes, perto do
Disco.
FLAMENGO - Aluga-se 1 qt. í
2 ou 3 moças Idôneas que traba
lhem fora. Único inquilino. Tel.:
25-4790.
FLAMENGO - Rua Buarquo do
Macedo, 64, op. 204 — Conj. -
Aluco-so. SOTIC. 32-1619 ou .,
47-3174. CRECI 539.

FLAMENGO - Praia - Alugo,
mobiliado, frenle, sala, quarto,
dependências, varanda e telef.

- 45-3957 ou 25-7463.

FLAMENGO - Aluga-se ap. qt
sala, novo com sinteco. Rua Ho-
nório Barres, 19 ap. 307. Ver
cem o porteiro.

ALUGA-SE um quarto. Traiar à
Rua Voluntários da Pátria, 25 lo-

l.-Pona Cinlnha.
ALÜGA-SÈ bom" quarto o 3 ra-
pazes. Rua Senador Vergueiro
n. 243, ap. 202 - Esquina da
Praia Botafogo.
ALUGAM-SE vagas com refeição
cm casa de família a meçn dc

no trato que trabalhe fora. Tra-
tr na Rua Voluntários da Pa-

ria, 196.

ALUGA-SE bem ap. — Quintino
Travessa Barres Leile, óO — Ed.
II, sp. .109 -- NCrS 170,00 -
lnf. Sr. Jorge, ap. 10!'.

ALUGA-SE qt. moi.. para casal
ou senhor e um pequeno para
moça cu rapa? —- Informações
Rua Belí-il Roxo, 296, ap. 103
— Copacabana.
ÀLÜGÕ í vaga para moça qu
trabalhe fora. Única inquíí

Alugo quattojALUGA-SE em

ALUGO 1 quarto pnra rapaz, ca-
sa de família. Rua Paulo Barreto,

c| 1. Tcl. 26-1592.

ALUGAM-SE vagas a rapaz que
rabalhe fora. Rua Pinheiro Gui-

marãos, 29 •- Botafogo.
AlUGAM-SE apt. na Ruo Volun-
tários da P-lr-a, 416 - Br.taf.-.
go, em la. Ictaçãi. cm.tanda de

pia sala de [antar, 2 o 3 gran-
dos quartos, cezinha, banheiro so-
::al completo, 1 área do sorvi-

ço 0 dependências t'o empreqa-
Tratar na Avenida Loba Jú-

nior, 1 í-72 — Penha Circular —

(Fábrica Do Milus), no horário das
8 às lóh.Gm cu pelos telefones
30-7160, fO-1947, 30-6E62 o
3Q-6865, cum o Dr. Edur.rda cu
Situ. Maneei.na.
ALUGAM-SE 2 quartes, . tirando
para casal de fino trato ^ e ou-
tro pequeno para mora à Praia
de Botaforjo, 22 ap. 603. Podem-

referências.

_ Sla.
pacabana.
ALUGO

iiarn, 66, ap. 1003 üo.

COPACABANA
mebiliado, a!to luxo, com refei- tos pi mocas
ções. Tcl. 37-2955. |tes. Tel. 47-5162.

COPACABANA - Em casa cio fí~-jíÍADGÍi?"r?
milia aluga-so um quarto a pes-
soa de tratamento. Peço referên-
cia. Rua PaulaFreilas. 36-5152.
COPACABANA — Alugo uma va-
ça num quarlo para um rapaz.

1 Avenida Princesa Isabel, 254 ca-"sa 
29. 

COPACABANA - Àluaa-se um
quarto ou vaga para rapaz. Tel.
57-7531.

np. do luxo quar-|LEBLON —- Alugo ap. mebiliado,
;| tcdos os direi- geladeira etc, s., 2 qt. e dtp.

Linda vista, Indevassávol. Praça
A. Quental, Tel. 2Ó-4-J65. -

LEBLON — Vaga para rapaz /0
mil. Av. Ataulfo da Paiva, 255
an. 302. Tel. 27-5198.

por Crí 270 000
sais. mnis taxas ou vsndo pela [CCPACABANA — Aluga-se óti-
melhor oferta o ap. 902 da Av. jmo quarta mcb. a casal que tra-
Copacabana, 479. balhe fera ou 2 moças — Tol,

ALUGA-SE apartamento mobllla-l??-?3'*5 
- Av- Copacabana, 312/

do, sala e quarto separados, NCrS
300,00, Ru
ap. 604.

Joaquim Nabuco, 44,

ALUGA-SE pequeno quarto —
NCr$ 65,00 para rapazes e um.i
vaca por NCrS 45,00. Rua Duvi-
vier, 2B-5." andar, ap. 9 — Co-
pacabana.

ALUGAM-SE vagas pl moças que
trabalhem fera. Tratar na Av.
M. S. de Copacabana, 796, ap.
1003 — CrS 50 000.

ÀLUGÀ-SE - Rua Gemes Carneiro,
118, ap. 701 -Cem 2 saía, 2
quartos, dependência de empre-
fiada, fantrato de 2 anos com
linda vist?. Informações e cliaves
corri porteiro.
ALUGA-SE vaga a moça. Av. N.
S. de Ccpacabana, 1I5|911.

BOTAFOGO - Aluga-se salão do
fronte, com 3 janelas para à Rua,
para residência, pede lavar elTí; „„...,,„ , ,
cozinhar. Cr$ 170 000, com 2 APARTAMENTO temporada, alugo

meses de depósito. Rua Arnaldo!» meu luxuoso com te.cfcne,

904,
COPACABANA - DÍst.sra. cede
parte ap. tedo cenfor. tel", a
du^s sras. respon. (atnioas). Da-
se 150 000 cadn_- 36-4989.
COPACABANA' 

"-"Alugo 
ap.,

sl., qt., c_-z.r banh., área, pin-
tado ¦- Ver c/ pert. Fiador —
NCr$ 270 o taxas - R. Belfort
Roxo, 40,'-?03 . - Tcl. 58-OiSO.
COPACABANA - CrS 

' 
230 ÕÕÕ

mais taxas, coniugado grande
com caixa de água privativa e
mebiliado. Rua Barata Ribeiro,
•118, ap. ó!5 — Ver com o por-
teiro Adriano.

Fornoco irrecusável
documentos em ordem — Praça
Tiradentes — Rua Imporatrit Lon-
p-Wina, 8 sj 1 404. Tol. Í2-2060

FÍÃDÕrV?? Fcrn.ço _/ documin-,GÁVEA - J. BOTÂNICO
loa om cKa. Resclvn na h*-n ——. —-; ;—-
Av. Rio Branco, 185, i| 1819 - ALUGA-SÍ 1 ap. de frenle, t.po
32-2503. icasa, 2 quartos, 2 sa.as, copa,

cozinha, binhoiro e área — Pça.
IPANEMA — Rua Farme dü Amo-
edo, 108, nlusa-se, garagem in-
dependente com sala e banheiro
cen tre to comercial. Tratar no lo-

LEELON - Alugo ap. frenle, _
q!;., sala e dependências. Gara-
cem. Kua Carlos Gois, 402, _r>.
40). Chr.w-a c/ o porteiro. T«.!e-
fono CETEL 92-1301.

LEBLCN - Aluga-so ap. tl., 2
quartos e demais deps.' Tublca
n. 3 303. Iralar G. Aranha n.
57, s. 409 - Euze. Tel
32.90SO. Chaves c| porteiro.

Santas Dumont, 28, ap. 101 -
^_Lrc^_L.n Bctànico, Gávea.
Jardim botânico" -Alugo óti-
nio ap. Vkccnde Graça esquina
Jardim Bctàníco (nuas frente**;),
sala, 3 qts., banh_.ro social, ce.-
zinha, dep. empregados, duas
Áreas «bertas, c/ telefcne e ele-
vader. Trata: tel. 26-0790.
LAGOA - Aluga-so op. 2 qts.,
sa!a, varanda, cozinha, banheiro,
área com tanque, WC, chuv. em
priçada, CrS 320, das 14 às 18
hera:, Rua Conselheiro Macedo
Spores, 18 ap. 102. Chavas no
local.

ZONA NORTE

Quintela, 58.
BOTAFOGO - Aluga-se R. Bar.
tolemeu Portela, 35, ap. 108, mo-
biliado, c! ar refriçjcrado. Alu-
ouel 600 000 mais taxas. Chaves
c| porteiro. Tratar "ACIR" Admi-
nislração. _Tel._32-97C8._
BOTAFOGO — Aluga-se um quar-
to para três moças em casa da
família cotn direito de lavar e
cozinhar. Tel. 26-5341 - Rua Fr-r-
nandes Guimarães, 59 —¦ C. 59.

BOTAFOGO - Apartamento mob.
de luxo, ar refrigerado, atapeta-
do. Aceito um sócio. Tralar tele-
fon- 42-3708 — Guaracy.
BOTAFOGO - Aluga-se, R. Gone-
ral Polidoro, 185, ap. 703, cem
quarto, sala, cezinha e dep. em-
pregada, c| armário embutido, to-
do mobiliado. Aluguel 350 000
mais taxas. Ver de 8 As 13 ho-
ras. Tratar "ACIR" Administra-
ção. Tol. 32-9738. 
BOTAFOGO - Vaga np. senhora
só, moça trabalhe fora. 60 000.
Praia de Botafogo n. 3401623.

camente mob. e belíssima àecc-
ração, tudo novo. De frente, qt,

sala sco. Rua Raul Permeia,
152, ap. 303. (cem o proprietá-
rio).
ALUGO qt. moo. banh. anexo,
único inquilino, ap. dc 1 sra., a
cav. selecionado, NCr$ 100,00. *
Raimundo Correia, 20, ap. 30ó.
Copacabana.
ÃLUGAM-SE apartamentos para
temporada curta cu longa, temos
dezenas de todos tamanhos, al-
guns c| garagem e telefcne, mo-
billados c| tcdos pertences de co-
pa e cozinha, temas emprega-
da para limpeza semanal. Basíüo
8, Cia. — Rua Barala Ribeiro, 87,
sola 202. Tel. 37-1133. 
ALUGA-SE quarto mobiliado a ca-

al ou 2 vagas a moças. Copaca-
bana — P. 6, endereço o preço
pelo tel. 49-4501.
ALUGA-SE vaga para rapaz de
trato. Trocam-se referências em

nfortável ap. Cem ou sem re-
feições — N. S. Copacabana n.°
1058, ao. 904.

BOTAFOGO - Quarto, casa de
familia, alugo amplo, de frentk,
todo conf cr tc, m-bi liado, a um
ou deis raoazes finos. — Tratar
tel.: 46-6519.
BOTAFOGO — Aluga-se vaga com
telefone a rapaz do comércio ou
bancário. Tratar à Travessa Pepe,
20, sob. Tel. 26-9760.
BOTAFOGO - Alugam-se vagas
p/ rapazes, em casa de família.

Rua Barão do Lucena,
tel. 46-5224.

Tratar'A
BOTAFOGO - Aluga-se grande
casa, 12 salas, pode lublocar,
Cr$ 600 — Rua General Dioni-
sio, 42, das 9 às ló. Trat. no
local.

PROCURA-SE quarto mobiliado _l
banheiro privativo. Bairro resi-
denciai — Flamengo, Laranjeiras.
Tratar no tel. 32-9200.

PRÃTÃ DO FLAMENGO - Em ap.
de luxo, c| tel., aluga-se para três
estudantes cu dois senhores c]
ref., um amplo quarto mobiliado,
do frente, c| vista marítima. Tel.
25-2263 a noile.

BOTAFOGO - Alugo ap. 2 q.
J. i., sola, dependências de em-
pregada. Voluntários da Pátria
n.o 264, ap. 701 ¦' Tratar 46-4994
BOTAFOGO — Alugo quarlo gran-

p| rapazes ou senhor de res*
peito. Rua Voluntários da Pátria" 

266. ap. 402.

QUARTO mobil. _ rapaz traba-
lhe fora. Travessa Almirante
Prologenes n. 42 — largo Ma-
chado — Junto- aos Correios.

QUARTO todos confortos - Alu-
ga-se perto praia, em família fi-
no trato a cavalheiro com refe-
réncias^_Tel._45;6032.
VAGA — Aluga a moça que tra-
bfrlhe fora ou sra., R. Almirante
Tamandaré, 41, ap, 1013*

BOTAFOGO — Quarto, alugo pa
uma ou duas moças — Rua

Voluntários da Pátria — TeL
46-5251.
30TAFOGO - Vagas para 2 mô-
ças, cem todos os direites. Tia-
tar à noite — Rua Lauro Muller,
36, ap. I 305. (Próximo no Tú-
nei Novo).

VAGA — Alugo para moças, em
casa de família — Catete —
45-2449. 

tARANJ. - C VELHO

ALUGA-SE grande sala para ra-
pa-os solteiros, prcco Cr$ 50 000
na Rua General Caldwell, 117 —
Sr. Mario. ________

ALUGA-SE em op. de moça so
vagas a moça cem todos os di-
reitos. Tratar depois das 4h —

Tel. 32-0256 c. D. Lucy - Rua
C-arlcs Sampaio.

ALUGAM-SE dois quarlos iuntos
para casal sem filhos ou dois
rií37es — Pedem-re referencias.
- Rua General Pedra n. 34 -

Tel. 23-303B.

FIANÇA, forneço idônea, de pro-
prietário com referências,
aluguéis em geral. Não
taxas. Tragar _tel. 52-1557.
FIADOR??? Não dependa de tor-
ceíros. Procure-me: Av. Rio Bran-

185, _/ 1819 - 32-2503.

FÁTIMA — Quarto mobiliado pa-
ra senhor ou rapaz — Tratar tel.
32-7683.
FÁTIMA — AÍuga-se confortável
quarto de frente, mobiliado com
direitos a casal que trabalhe fo-
ra, preço cem mil cruzeiros —
Informações tel. 32-0725.

FIADOR — Para casas, aparta*
mento • lojas, irrecusáveis, to-
mos proprietário é comerciante

ALUGO ap. luxo local plano lon-
ge de morres com 3. quartes, 2
salas, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, dependências empregada
c| armários embutidos, telefone,
garagem, próprio para diplomatas,
por NCrS 750,00. Rua Gen. Glicé
rio, 85-501. Tel. 45-3346.

ALUGA-SE quarlo do fronte -

(casa) a senhor ou senhora que
trabalhem fora - 45-2831 - La-

Rara|rar.lelrás-
cobro

ALUGO otimo qto. mob., indep
cl banheiro e .el. pl quem trab
fora, pint, nova — Henrique
Valadaras. Tels. 32-0298
25-6191 - Centro.

ALUGA-SE quarto para 1 senhor
icüneo com liberdade. 26-6663,
(Liberdade).
ALÜGA-SE ampla confortável
Io frente p| 3 rapazes cu 3 mo-
ças ou casal sl filhos. Referências,
Resende, 21-406.

ALUGA-SE para casal sala, quarto
e cozinha; para rapazes um bnm
quarto. Ladeira João Homem, 21,
perto da Praça Mauá- 
ALUGO vários quarlos para ca*
sais, Rua Maia Lacerda, 652 c
Rua Condo de, Earpendi, 84 -
Laranjeiras^ •• U.
ÃLÚGÜÉÍS? - Fiadores? Aps., to
mos solução rápida. Tratar Lar
go Corioca, 5, í| 118. — Tel.:
42-9223_ - Centro.
ALUGUEL??? FIADOR??? Ind
ótimas refs. documontes em dia.
Rua Imperatriz Leaprldina, 8, ./
1404 - Tel.: 52-2060, R. 70 -
Praça Tiradentes.

ALUGA-SE vaga para rapaz, uni
co inquilino, pede-se referência
Rua Ipiranga, 44, c/ 24.
ALÜGA-SE amplo quarto mobilia
do, perto do Largo do Machado,
tel.. 25-6730_-_Larsn.eiras.
ÁLUGAM-SE 3 casas na.Vila Rc
zaliha. Informações tel. 25-0978
ALUGO AP. — Temporada — Rua

53>ucão rápida em 24 horas. Av.
13 do Maio n.» 47, sala 1603.
Tol.: 42-9957.

tos e apartamentos — Preces mo'
dicos - Av. Atem do Sá, 262.

QUARTO mcb., sinteco, frente, a
2 rapazes. Roupa, café. 95 mil.
Francisco Muratorí, 5, ap. 402.

QUARTO — Aluga-se ótimo, podo
lavar, cozinhar, c/ depósito
Rua Gen. CaldWelI, 88, entro
Central e P. Onze.

QUARTO - Alugo, 120-2
ou 3 rapazes. Rua do Propósi-
to, 66 — térreo, Saúde.*

QUARTO — Ãluga-so vaga
moças na Praça Jcão Pessoa
9, ap. 1 003.

BOTAFOGO - Alugam-se quar
fo e vagas para mcçns dis-
tintas. Rua Viuva Lacerda, 2ó
Humaitá.
BOTAFOGO - Aluga-se o ap.
407 da R. Gen. Góis Monteiro,
104, c] sala, quarto. Chaves com
porteiro e tratar na Av. Rio Bran-
co, 156, sala 1 714 - Tel. .
52-5917 (12 òs 181,).
BOTAFOGO - Aluga-se apto.
1 114 da Praia de Bolalogo, 360
cem 2 quartos, tala e dependen
cias. Chaves com o porteiro Sr.
Jcsé Fernandes. Informações pelo
tel. 43-3113.

COPACABANA - Alugo quarto
mebiliado com telefone, de pre*
ferência senhor. Tel. 57*3356.
COPACABANA - Aluga-se o ap. ,
704, da Rua Rep. do Peru, 143,|5

.de frenle, saleta, sala, quarlo
Uep., coz. e banh. completo mob.
cem tel., pei. o utens. Aluquel:
CrS 370 mil e mais taxa:., fiador
riônco, cent. de 12 meies. Ver
io local cem pintor — Tratar
Av. Ccp. n.° 540, s[ 403. Süvio
Batalha Imóvel.

PÇA. DA BANHEIRA
S. CRISTÓVÃO
IALUGA-SE qlo. p|
[Teixeira Soares n,

da Bandeira.

rapazes
123. -

Rua|
Pra-

CCPACABANA - Sala, deis quar-
tos. Barala Ribeiro, 669/303 -
Aluguel 500 mil.
COPACABANA - Aluga-se quar-
to a rapaz que trabalhe fora. Rua
Domingos Ferreira, 18, ap. 202 —
Pedem-se referências.
COPACABANA -~ Aluga-se umã
vaga a moça ou rapaz — R. Ba-
rala Ribeiro,_200|831.
COPACABANA - Aluga-se um
quarto na Avenida Atlântica, n.
1880, apartamento 402;_[

COPACABANA - Alugo~"quar'tõ
03ra uma senhora, Rua Paula Frei-

19, ap. 501, esg. Av. Ati.
COPACABANA - Alugo ap. con-
lugado, 200 mil, Rua Anita Ga-
ribaldi, 22-606 - Chaves port.
Alfredo.

ALÜGO ap. temporada, mobilia-
do. Rua Figueiredo Magalhães n,
741, chave perteiro. ^_____

COPACABANA — Alugo vaga a
moça que trabalhe fora — NCrS
60,00 - Rua Ministro Viveiros
de Castro, 32, ep. 1107. 

ALUGA-SE quarto mobiliado com
café e roupas, perto da praia, .
pessoa rie respeito^Tcl.^ 37-6447
ÁLÜGC) quarlo mcbüia-do, fren

1 ou 2 pessoas — Barata Ri
beiro, 759, op. 801 - Telefone
37-6035.
APARTAMENTO frente.' 2 qts.,
sl., coz., banh., dep. emp., 1
mès, temporada ou 1 nno c/ de-
pósito. Mobiliado c/ geladeira
ou vazio. Ver Rua Republica do
Peru, 23B, op. 401 - Tratar tel.
37.4428.
ALUGA-SE vaga para rapoz oue
Irabalhe fora, Cr$ 50 000. Av.
Copacabana, 1 256, ap. 201 —
Pôslo 6.
ALUGO até 3 meses, pequeno ap.
junto a praia, bem mobiliado, *
casal de trato, lnf. 47-7363.

APARTAMENTO - Conj. cedo
por 2 n 3 meses, c! tel., sei.,
moveis, a pessoas conf. idèneas
cj refs. - 57-8607 -Otimo local.
ALUGO ótimo quorto, de frente,
amplo e confortável a senher que
pessa dar rcferüncias. Único in-
quilino. Tel. 38-5651. Copacabana
ALUGO - Rua Constante Ramos,
35, ap. 1102 com 3 qts., 2 sa-
tas, mobiliado e garagem — NCr$
B00 - Tratar Amaral 26-5170.
ALUGO 1 andar mobiliado luxo,
3 qis., 2 selas, dep. e garagem,
telef., TV, miq. lavar etc.
3 meses a 1 ano - 57-3031 —
Rua Bolivar, 160-801.

ALUGA-SE í qt. pl 3 rapazes" cu
moças ou vagas em casa de fa
milia. Rapazes distintos. S. Q.
Campos, 60-102.
ALUGO qto. bem mob. 1 ou 2
senhoras fino trato. Perto praia
90 000 cada um 150 000. Tel
37-1125.
ALUGA-SE um quarto para casal
ou 2 rapazes que trabalhem fora

' ALUGA-SE casa Igual a kítchinete,
o um quarto independente. Rua
Ana Neri, 169. S. Cristóvão.
Lur.ar agradável.

TIJUCA — Aluga-se apt. térreo
quarto, sala, cozinha e banheiro.
Tratar R. Haddock Lôbo, 373-A
TÍJUCA - Quarto, aluga-se t
casei, p| lav. ccz., 80 mil, ambl-
ente familiar. Rua do Bispo, 210,
das 12 às 17 horas.

ALUGAM-Sc vagas e quartos a
rapazes e senhores srlteires —
Quartes arriados, ambiente fami-
liar. Rua Bela, 402,
ÀLUGA-SE vaga para cavalheiro
de respeito, em casa de fami-
lia, exige-se referências, Cr$ 35
— Travessa Soledade, 24 — D.
Augusta.

ALUGA-SE uma vaga a rapaz
solteiro. Rua Antunes Maciel, n.°
278, sob. — São Cristóvão.

CAMPO SÃO CRISTÓVÃO 182,
ap. 505, alugo sala, quarto, co-
zinha, banheiro completo, área
com tanque. Aluguel NCrS ..
200,00 nnves, chaves na portaria,
mais informações tel. 48-7580.

PRAÇA DA BANDFIRA - Alugo-
mes ap. 507 Praça da Bandeira,
109, cl sl. e qt. stsparadcs, dep.
cmp. Chave portaria. Alunuel Ct%
500 000. Tratar CIVIA 52-8166.

TIJUCA — Aluga-se casa, de sa-
s, 2 quartos, dependências. Cr%
Í60 mil. Rua Desembargador Isi-
dro, 69, casa 2. Chaves caia 7.
Tratar prop. Sr. Justo, Rua Lopes
Sousa, 45 — Praça da Bandeira,

TUÜCÀ — Alugo quarto ind. _
senhora só ou guardar móveis
p. 100 mil — R. Marques Valen*
ca. Tel. 34-7093.

CONJUGADO, ótimo, alugual
168 - Ver Maeslro F. Braga,
156/306 - Bairro Peixoto. Tra-
tar Ronald Carvalho, 265/804
de 10 às llh.
COPACABANA - Aluga-se aplo.
218 da Av. Copacabana, 1 150
de sala f quarto conjugado, e
dependência. Chaves com o por-
teiro, Sr. Peixoto. Informações.
Tcl. 43-3113.
COPACABANA - Alugo-se aplo.
de 3 quartos, salão, dependen-
cias cem telefone e garagem. In-
formações tel. 43-3113.
COPACABANA — Alugom-se vagas
à moças; diária 4 mil cruz. Tel.
57-9889.

FRACA BANDEIRA - Alugo 1
quarto a senher distinto, em ao.
de peq. família. Rua Senador
Furtado 68-B, 2.a loia, c| Sr.
Ant-elo.
PRAÇA DA BANDEIRA - Aluga-se
qto. c' deo., pede lavar e c~z.,
casal s| filhes, Rua 12 de De-
2embro n. 18, começa na Rua
Barão de Iguatemi.

QUARTO-^- Aluaa-se.
Rua do Bonfim, 276 -
- São Cristóvão^ *

QUARTO - Alu"go"mobil
ça trabalhe fora. Na
Bandeira
SÃO CRISTÓVÃO - Vaga

Tratar
Quitanda

pi mo
Praça da

Tralar tel. 37-8127.
a ra-

pazes mobi liadas. Rua Dr. Rodri*
ucs Santana 59. TeL_34-4694_._ _

SÃO" CRISTÓVÃO - Àluga-se
apartamento. — Rua Chaves Fa
ria n.o 236.

COPACABANA - Alugamos, R.
Barala Ribeiro, 615, ap. 701, c/
sal., 3 qts. (arm. embut.), dep.
Chaves porteiro — Tratnr CIVIA.

COPACABANA"- Posto 7- Tem-
perada. Aluga-se apartamento de
rala, 2 quartes, cezinha, banhei-
ro e dcoenriêncías de empregada.
Aluguel: NCr$ 600 mensais. Mo-
biliado, cem celadsira. Tratar pe-
Io telefcne: 27-9712.
COPACABANA - Aluga-se ap.
conjugado em edif, misto, na Av.
N. S. Copacabana, 1 241, ap. 216.
Ver e tratar no local.

CASA OU MANSÃO NA ZONA
SUL — Proclso para alugar, casa
oumansâo na Zona Sul — Para
fíns ccmercials — Ofertas para
Mauro no Tcl.: -.3-7857, diária-. • ., ,,.

, V. .»:«! u.i. mob. cr. Ver todos os dias. Si-
mont© no hereno comercial. Ho •_, -r o 

mont-

FIADOR??? Forneço proprietário
erm todos os documentos — Av.
Rio Branco, 185, _,' 1819 - Tol.
32.250.1.
FIADOR — Para tasas, aparta-
mento b lojas, irrecusáveis, to*
mos proprietário é cemorciante
Solução rápida am 24 heras. Av.
13 do Maio n.° 47, sala 1603.
Tol.._42-9957.
FIADOR"PARA ALUGÜ.is - For-
neço com absoluta garantia. So-
lução rápida. Ru» Santa Clara,
33, sala 815. _
FIADOR PARA ALUGUÉIS - For-
nero. T..::a do inscrição a contrato

\LU_A-SE bem a.o. 401 cl
la, 2 C|ts., banh., col., 2 áreas,
dep. empr., pin. neva. Também
um ao. cenjucado cj área o Ru,
Cândido de Oliveira, 52. Chaves
p| favor no ap. 301. Tratar Rua
Haddcck _Lôbo,__33-D 

— 
_ Américo

AGÊNCIA FEDERAL DF. IMÓVEIS
aluga ap. 306, Rua S. Miguel n,
773. Sl. o qt. sep., qt. empr.,
área serv. com tanque. 52-4211

CRECI 781.

falar com D. Sandra. Avenida; „rí,;s TrJtar Senador Dantas n
Copacahana, 542 ap. 310.  117/1229. Tol. 52-9705.
ALUGO qto. mcb. frente a 2 ra
pa.es do comércio. Alugo ap

no Tel.: 27-5406.
FIADORES para casa a epartamon-
to. Solução rápida. L, São Fran-
cisco, 26, 1/ 1 119 - 23-2232 -
Bctafcge. _____

queira, Campos, 210-201 -.

ALUGA-SE ap. sala, quarto sepa-
rado, cozinha, banheiro completo
com tanque. Aluguel 275 mil. R.
Siqueira Campos, 160 ap. 702.
Chaves com porteiro. Telefone

QUARTO. Aluga-se mob. o casalj 27-9979

çu 
4 moças ou rapazes, Rua ALUG0 qUírlo de ,frenle „ s_,.

Álvaro Ramos, 84. Botafogo. - ,._,-¦(,- de tratamento. Prado Jú
MCÇA morando só aluga à nior, 237 ap. -101. Cop.
outra com direites 70 mil. Ver só
o noite. Trat. tel. 36-2424. Du-

, .rante o dia. Praia do Botafogo,
Martins Ribeiro, 12 ap. 408, niob..460-509.
geladeira, garaçom, ete. Sotic ------  
32-1619 - CRÉCI 539. I t-MF _ tTOPACARANAÍ ALUGO vaca Posto 6 a moça, re-

L-l"- — •UrKV.HOMItH . „ ,„,,,_, j. <-,,,;iu„,. as

ALUGO ap. sala, quarlo, conj.
kitch., banh. Aberto diariamente
das ló às Ifl horas. Barata Ribei-
ro, 200 ap. 619.

LARANJEIRAS - Aluga-se à R.
S. Salvador, 38, pj legações ou
rep. oficiais estrangeiros, otimo
ap. de fte. c. 3 qts., sl., banh.
coz., area cl tanque e dep. emp.
todo pintado de nevo, mobiliado
cj telefone, ap, -40ó. Chaves no

HOTEL NOVO RIO - Aluga quar-joca| _. ir£|ar na Adm. Flumi
R. do Rosário, n.

52-3281.
nense S. A.
129 - Tel,
LARANJEIRAS - Aluga-se casa"
mobiliada, centro de terreno, vis-
ta maravilhosa, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, living, sala jantar
escritório, garagem para 2 car-
ros, copa, cozinha.-lavanderia, de-
pendências empregadas. — Tem
telefcne. Ver Rua Professor Mau-
riti Santos, 151. Tratar pelo te-
lefone: 45-5603.

—; 37-2197

| cado R. Julho de Castilhos,
514.

35

ALUGO apto. mob. c| quarto, sl 5£4-__~_, ¦
separado. Ver F. Magalhães 442:ALUGO qt. fundos bem are.ado
apto. 1 002. Maiores detalhes tel. mcb. c| roupa cama rapaz de
23-S629. respsito — Barata Ribeiro, 8jS,

ALUGA-SE ap. mob.,"quarto, »- ".*?*,," 

la sep., todo cenfôrto. TempJALUoA-St apartamento de quar-
curta cu lonna. Rua 5 de Julho, to c sala separades na Rua Raul
307, ap. 501 - Chaves portei 

D- '; • "•'' -- '-" '¦¦¦--¦

ro. Trator: Tel. 27-7458.
Pcm;;óia, 152 ap. 90!
bana, por 250 000,00
mais as taxas. Chaves c! o por-
teiro. Tetefcnar 47-4157 de ó ho-

Cc|_aca-
mensais,

RuaSAÚDE - Alugo casa III,
Araújo Viana, 138, c/ s., q.,
coz., banh., área c/ tanque NCrS
30 mais taxas. R. Teófilo Otoni,
123, s/ 201 r- 43-2750 - CRECI
727.
SANTO CRISTO - Alugo casa
sl-, qt., coz., Rua Conselheiro
Zacarias n. 112 próx. Moinho
Inglês. 23-280K

LARANJEIRAS - Alugo casa 3
quaitos, sala, dep. completas, na
Rua Cardoso Júnicr, 286. Tratar
locai.

QUARTO mobiliado a sr. que
trabalhe fora - 100 000 - Rua
das Laranjeiras, 107, casa 13 —
ap^lOl.

BOTAFOGO - URCA

ZONA SUL

GLÓRIA - S. TERESA
MUGAM-SE — Apartamentos e
quartos Hotel Bela Vista, 8 mi-
nuies Largo da Carioca, residên-
ciai e familiar, diárias ci refei-
ções ao alcance. Rua Mauá, 5 -
Santa Teresa — Bondes P. Males.
Tel. 42-9346.

ALUGAM-SE vagas^para rapaz ou
senhor na Rua Cândido Mendes
n. 419, ap. 3, Glória, lelefone:
42-8616.
ALUGO vagas pl rapazes. Rua
Benjamim Constant n. 124, cl 3

ALUGAM-SÉ quarto em casa de
família com roupa do cama. Ri
Santo Amaro n. 5, ap. 1 001.
Glória. _____________________
ALUGUEIS — Casas e aps. a par-
tir de NCrS 150, 180, 200, 250 e
300. Tratar CRECI 743 - R. Min.
Couto, 27, _l 403 - lnf. 52-1512
a 38-4031, (um mês depósito ou
fiador).

ALUGA-SE ap. tipo casa, sala, 2
qts., dep. emp., prédio novo
C;$ 250 000 - Ver e Iratar Rua
Paula Matos, 211 - Santa Te
res a.

ALUGA-SE um quarto para rapaz
solteiro. — Ladeira Frei Orlando
n." 13/301.
GLORIA — Alugamos ótimo apar-
tamento cem quarto e sala sepa-
rades, banheiro e cozinha, na Rua
Benjamim Constant 90, ap. 605.
Cnaves com o porteiro. Aluguel
de NCr$ 200,00 mais taxas. Tra.
tar na Imobiliária Lemos Ltda.,
ns Av. Nilo Pesanha 26, s| 702,
tel. 22-2483 ou 42-9506 com o
Sr. Paulino.

GLORIA — Em ambiente selecio-
nado, aluoa-se uma vaga mobi*
liada, r. cama a rapaz quo tra-
balhe fora — 35 mil. Telefonar
32-7712.

GLORIA — Aluga-se um quarto
mobiliado a 3 rapazes que traba-

m fora com referências. Ccnde
Laie, 60, ap. 505.

QUARTO - Aluga-so, pode la-
vor e cozinhar, 50 000 com depó
sito. Rua Almirante Alexandri
no, 366 — Santa Teresa.

SANTA TERESA - Ãluga-se_ ap„
3 quartos, sala e dependências

Rua do Paraiso, 68, ap. 201
— ponto final do bonde Paula
Matos — Prédio novo, não tem
condomínio - Tel. 32-6299.

ALUGUEL - FIADOR cnm 6 imo
vo:s — Irrocusável — Forneço —,
Praça Tiradontos n.o 9, sola, -02 ra» da tarde ern diante.
- Junlo oo Cinema São Jcsó.. fÃLÜGÜÉL? FIADORES? Nõo peto
ALUGO luxuoso qr. dormitório''/.V05' vonl" 

P?"" 
"m -bcm

p| 2 meças gabarito c| direitos H»*" 
, propr.ojar.o, ccmorc:anlo

em suntuoso ap., la. quadrai».'" -'-S*". do casas, aps. cu

praia, vista mar. Figueiredo, Ma-I '"K„ S= "|" 
K, 

h\"-- 
^""ó..-.•_--_,„ mo *,„ i iím Tot i oo do r.r.i a, j/i, c< o da, va.haes, 108, ap. 1 2C1. Tel. ..... M h%( in[Iu.iv0i j4b_ , iom

—r om frento TV Excelsior, Ipane-
ALUGAM-SE otimes aps. I, 2 o J —
qts., para temporada, mobiliados,
geladeira, roupa de C3m6 etc. -
Baslmnr — Barata Ribeira, 90,
ceni. 203. Tcls. 36-3822 e 36-2-7/2.

ALUGO quarto mobiliado — Rua
Pinheiro Guimarães, 31, casa 1.
Botafogo. 

ALÜGA-SE vaqa a duas mocas c|
tel. em casa de família c| ou sem
psnsfio. Tel. 57-7314.

ALUGA-SE ap. mcb. coni. gran-
de todo conforto temp. curta ou
longa. Serzedelo Correia, 15 —
ap. 1001. Chaves pu-teiro. Trotar
telefone 56-1739.

ATENDO segunda-feira — Referên-
to anúncio domingo. A bancário,
universitário etc. Alug. s. cu q.
dc frente, mob. c. roupa, muita
água, bom ambiente. Peço e dou
ref. Preço 90 cruzs. novos, com o
Sr. Passos - 46-3945.

ALUGA-SE quarto para rapaz sol-
teiro ou casal quo trabalhe fo-
ra, na Rua Álvaro Ramos n.
516, das duas em diante.

APARTAMENTO —Praia de Bota-
fogo, quarto e sala conjugados,
banheiro, kilchnette, pintado. —

26-9181.

ALUGAM-SE dois ótimes aps.
sendo um conj. e cutro de dois
quartos, ambos no Pôíto 4, Io
earão imediata. Ccbra-se um mês
adiantado. 57-8349.

SANTA TERESA - Aluga-se _ bom
quarto a casal na Rua André Ca*
valcânti, 181.

CATETE - FLAMENGO
ALUGO 1 quarto mobiliado casai,
mcças(os) — Marquês Paraná, 128
ap. 403. Flamengo. 
ALUGA-SE 1 quarto a 2 rapazes
quo trabalhem fera. Silveira Mar-
Uns, 164, ap^ 1003.- Catete.
ALÜGÒ ótimo quarto p| 3 rapa-
zes ou moças c| ou s| refeições
fartas variadas, 150 mil ouóOmil
cada, Buarque de Macedo, 32.
ap. 102.
ALUGA-SE — Temporária ou de-
finitivamente apartamento mo-
biüado sito i Av. Osvaldo Cruz,
70, «p. 302 - (Flamengo).
CATETE — Alugam-se 3 vagas p]
moça em casa familiar, mobilia-
do com tel. — televisão. Cate-
te n. 141 - ap. 8.
ALUGA-SE um quarto pequeno
para um rapaz. Rua Buarque de
Macedo, 202 — Flamengo. 386
ALUGAM-SE dois quartos
moças - Tel. 25-8589 -
mengo.

fr_
ALUGA-SE qto. pequeno, banh,
independente, 1 vaga somente a

ALUGO 2 espaçosas vagas a mô-
ças, com tedes direites. 45 mil.
Tratar das 18 òs 21.30h. R. da
Passagem,' 78, np. 708 - Bola
fogo
ALUGO vaga a rapaz. Exigcm-so
referências e documentos. Rua
Voluntários da Pátria, 136-A c/3.

APARTAMENTO - Ccpacabana -
Aluga-se o ap. 304 tia Rua Xa-
VÍer da Silveira n." 15, quaso
esquina da Av. Atlântica, com sa-

ampla sala, dois ótimes quar*
tas, banheiro social de côr, cepa,
Cezinha, área cem tanquo o do-
pendências do empregada. Cliavas
na pertaria. Tratar na Imcbiliária
De'amare 5. A. — Av. Pres. Var-
gas, 446, 3." andar. Tol. 43-1753.

ALUGO grande quarto frente mo-
biliado, junto praia a senhor dis-
tinto, ou uma moça, em. ap.
confortável. 37-6706 - 37-7146.

ALUGÃ-SÈ mimoso ap. mcb.,
., rádio, lustres etc. Sl., qt.,

sep., banh., kit. Frente pr., Dem
Ribeiro toda envidraçada — Av.
Prado Júnior, 330-707. 
ALUGA-SE qt. 2 rapazes, casa de
íamilia. Santa Clara 327-102.

LEME — Alugo quarto gde. con
fortávol, 2 vagas, Gustavo Sam-
paio, 528/403 - Favor n3o
comunicar na pertaria.
LEOPOLDÕ7lVirGUEZ, 36, ap. 103
— Aluga-:e uma vaga a moça
que trabalhe fora. CrS 50 000.
Copacabana.
MCCA distinta aluga-se quarto
grande para senhor de fino tra-
to cu moça que trabalhe fora.
Temporada cu não. Barão de Ipa-
nema 68 ap. 1003, esquina com
a Colombo — Ccpacabana.
MOÇA, distinta aceita, outra nas
mesmas condições par-1 dividir
despesas em ?.p. de frente, qto
e sala separados, todo conforto
no PSsto 6. Tel. 27-3872.
POSTO 5 — Alugo ap. qt, o sa-
Ia separados, kitchriet e banh
primeira locação. AItteuel 230 00C
cruzeiros. Tel. 57-3573.
PASSA-SE ótimo apartamento em
Copacabana, completamente mr
biliado. Rua Belfort Roxo n. 174
cp. 201.

QUARTO amplo — Aluga-se para
mora única inquilina .Rua Anita
Garibaldi, 14 ap. 202 qu3se es-
quina de Barata Ribeiro. Telefcne
36-5653._
GUARTO peq. Fundos mob., ba-
nheiro anexo, claro, arejado conf.
Aluga-se somente a rapaz que
trabalho fora. 27-7891,
QUARTO- - Copacabana - Alu-
ga-se. cm ap. confertávej c| tet.

pessea de respeito, único in-
quilino. Tratar Tei. 57-4494.

GUARTO — A'ugo a homens sim*
pies cem móveis, trabalhe, dê
referencias. CrS 80 - Rua Carva-
lho de Mendonça, 12, ap. 704
esquina R, Duvivier, Lid:.

TIJUCA - R. COMPRIDO
ALUGO quarto externo mobilia-
do para rapaz e uma vaga em
quarto só para dris. Ca.a farn

— Av, Paulo de Frontin
172.

ALUGAM-SE 2 quartos amplos _/
janelas na Rua Barão de Mes-
quita, esq. da Rua Uruguai,
2 casais s/ filhos ou 4 moças
que trabalhem fora, com direito

lavar, cozinhar —' Informações
para tel. 25-5333 - D. Laura,
das 8 às 10 da manhã.

TIJUCA — Quartos, aiugam-se
ótimos, pode lavar e coz. Rua
Lúcio de Mendonça n. 46, prex,

R. Mariz e Barros. Exige-ie
depósito
iüTF
Alu.

A — Rua Aguiar, 55 —
amos os belíssimos a-js, 30-1

08, em primeira locarão, edi-
íicio de luxo, piletis, jardim, ga
ragem, sala, 2 quartes, banheiro,
cozinha e dependências comple-
tas de serviço e empregada
Aluguel Cr$ 300 000 e taxos
Ver no local com o porteiro
tratar na Avenida Pres. Vargas,
435 - 9.° - grupo 901 - Tel,
43-3179, com o; propirelários.

TIJUCA — Aluga-se casa em rua
.articular, dois quartns, duas :a
as, demais dependências, alu-
guel minimo 350 000 — Ver Rua
3arí!o de Ubá, 387, casa 3 -
Chaves Rua Hoddcclc Lôbo, 167,
Sr. Emilio. Tratar CIVIA - Tra-
versa do Ouvidor, 45 — 4.0 an-
dar.
TIJUCA, casa, aluga-se, 4 quar-
tos, 2 salas etc. Rua Pereira Nu-
nes, 248. Chaves no botequim.

TIJUCA — Alugo ap. para des-
cento em folha; sala, 2 quartes,
banh., dep. emp., sinteco, arm.
embutido, Av. Maracanã I 556,
ap. 501. Ver das 13h às 17h.
Alug. CrS 300 000.
TIJUCA - Áíuga-se o op- 401 da
R. Dezoito de Outubro 328, c|
sala, 2 qts., e demais dependen-
cias. Chaves c| porteiro e tratar
na Av. Rio Branco 156, sala 1 714
-_Tel.._52-5917J12 às 18h.).
TIJUCA - Ruo Vise. Itamarati.,
35 casa c| 5 qtes., 2 salas, 2
banheires, outras dep. Chave no
Borracheiro. NCrS 360 e ta-as -
22-6408 e 54-0630 - Sr. Scuza.
TIJUCA — Alura-se em casa de
família, 1 quarto c/ cu s/ mó-

s e o andar térreo c/ salfo,
2 quartes e demais d-.penc.tn-
cias - Tel. 24-5508 - D. Hilda.
TIJUCA — Aluçi-se ap. deis quar-
tos, grande sala, duas áreas, um
por andar, muita água Cr$ 300
noves mais taxas. Exige-se óti-
mo fiadcr. Tratar telefone 450780.
TIJUCA - Aluga-se ap. 204 da
Rua Barão de Pirassinunga n. 7.
Sala grande, dois bens _ quartos,
cozinha grande, dependência de
empregada e vaga na gnragem,
Chaves com porteiro. Tratar tel.
54-1551.

ALUGA-SE em casa do familia
uma vaga para moça na Rua Ge-
neral Roca, 402 - Tel. 48-5064
Tijuca.

ALUGA-S6 ótimo quarlo em ca-
sa de pequena familia a senhor
de tratamento. Rua Maria Amá-
lia, 148.
ALUGA-SÉ quarto sem móveis, a
rapaz. Rua Félix da Cunha, 112,
casa 2. Largo da Scgunda-Feira.

ÃLUGA-SE na Rua do Uruguai,
293, o ap. 803, com 1 sala, I qt.
separado, banh., coz., dep. de
emp., área. Visitas no locnl até¦ 

12h., depois pelo tel. 589954
Aluquel-CrS 250 mil c taxas.

ALUGA-SE um quarto para um
senhor. Tel. 28-5938 - Vila Isa
be_l._
ÀLUGÀ-SÉ 1 quarto mrbiliado
para solteiro. Rua HlpóÜto da
Cesta, 71, ap. 201 - Fone. .
48-8944 - Vila Isabel.

ALUGO quartos com móveis —

pensão e água corrente, casal
fino trato. Av, Paulo de Frontin,
n.° 467.
AlUGA-SE ou vendo, casa, laje,
var., 3 qts., sl., coz., fonâo,
banh. comp!.
veira, 93. tl 7
- Tcl. 48-6241.

Cândido O
- R. Comprido

ALUGA-SE apartamento, 2 quar-
tos, sala, dep. emp. Earão de
Mesquita, 616, ap. 404 — Tratar
tel. 50-2787. 
ÃLUGA-SE um quarto 1 cu dois
rapares — R. Desembargador Izi-
dro, 31 — Tijuca. 

ALUGO vagas a rapaz, Rua Boli
var 61, ap. 703. Ccpacabana.
ALUGO quarto grande mebiliado
0.1 cu 2 pessoas com referências.
Ap. senhor-i espanhota. Telefcne
57-5193 - Copacabana
AlUGO quarto de frente bem
mob. com tel. a senhora que tra-
balhe fora. Rua Bolivar, 35 ap.
7m. 
ALUGAM-SE quarto ou vagas pa
T. rapazes. Av. N, S. Copacaba*
na, 1 246, ap^202.
ALUGAMOS par temporada aps.
mobs. de 1 ou mais quartos, Av.
N. S. Ccpacabana, 574,
- Tel.: 37-9358.

ALUGUEIS - C'sas e ans. a par-
t:r de NCrS 1Í0, 180, 200, 250 e

CO - Tratar CRECI 743 - (Um
mês depósito cu fiador — In
52-1512 - 38-4031.
ALUGA-SE Rua Des. Isidro, 29,

p. 303, p/ 250 COO mensais, _/
«sla, eto. e deps. Visita domin*
ges, de 9 as 12 ou horirio .
embinar pelo tel. 34-7407. Tra

lar Trav. d? Peco, 23, s/ 1 003,

ÃLUGA-SE 1 Cíisa de esquina, al*
tes e baixes, junta cv separado.
Rua Barão de Itapaglpe 300. Tra

das 8 às 12. Tel. 45-6925 a
n?ite. Tiiuca.

APARTAMENTO no Lome - Alu. »._._.:,„
3o.se, finamente mobiliado, com ALUGO ap^Rua B^HM».

tõlofcmo a garagem. Muito cia1
ro, fresco e tranqüilo. Li vin

GUARTO - Alusa-so do luxo -

Av. N. S. Copacabana, frente.
Tel., único inquilino. Senhor cu
rapaz de trato. Fene: 45-4721. 

GUARTO - Aluga-se pi casal c
uma vasa pl moça cu um rapaz,
Copacabana, Posto 5. Tralar tel.
27-9651.
QUARTO frento, mcb., a moca
que trabalhe fera. Posto 4. Tel.
36-7672.
QUARTO, aíutjo, frente, mob. a
pessea que trab. fera. Trav. Esc.
Saint Rcman, 5-701. Final da Rua
Sá Ferreira, Ccpac.

QUARTO alugo ótimo, de fren-
to, mobiliado, com roupa de ca-
ma, perto da praia, para 2 ra*
pazes, 200 mil. Tel.: 47-9643.

RÍIÃ MINISTRO VIVEIROS DÉ
ala 304; CASTRO, 41. Aluna-so o ap. 504

do %., 3 cits.- a dep. Ver no Io
cal. Tratar 42-9Í48.

.340, ap. 201. 3 cls„'a 
132-1619. -CRliCI '.539.

ALUGO ótimo ap. s. q. separa-
des, cômodos amplos, banh. com*

pleto, bca ccz., grande área. Ver
na Rua Bambina. 138, ap. 106. -

Tratar Botaforjo, 46-3045.

ALUGO gde

quartos, dependências. Ver e tra-| AVENIDA ATLÂNTICA - Aluga-
tar: Rua Gen. Ribeiro da Costa, se em l.a locação magnífico
2, ap. 1204 — To!.: 57-3673.\ apartamento próprio para Embai-
Praia 2 anos, a partir da 15 de xado cu
março

ap. Rua General.
Polidoro, 55, ap. 204. Chaves por-|aps., lojas
teiro. Tratar Dr. José Carlos, As- -

sembléia, 34)1 204, das 16 às 18
— Dias úteis. 

APARTAMENTO CONJUGADO -
Alugo para senhrr de respensabi-
lidade. Tel. 57-9889.
ALUGUÉIS?

ALUGAMOS - R. Vol. Pátria, I
ap. 308, c| 3 qts., dependências
(armários embutidos). Tratar na
CIVIA - 52-8166.

ALUGA-SE quarto independen-
te, a senhor de responsabilidade.
Telefor.e 46-7792^

ALUGA-SE quarto de luxo com|
varanda frente com direito a coz.,
geladeira e tcl.. pl sihhor ou ca-
sal sem filhos. Tel.&&&__¦ 

ALUGAM-SE apartamentos — Praia
de Botafogo, 154 — Chaves com
porteiro."

GLORIA — Alugo ótimo quarto,
1 ou 2 moças t. f. opartamen-
to fino trato, unices inquilinas,
Rua Benlamin Constant — Tel.
42-5108 - 50 000 cada.

GLÓRIA - Alugo ap. de 2 quar-
tos a uma sala, morando 2 ra-
pazes. — Aceita-se um «ócio —
70 000 - UU 26-4985.

ALUGAM-SE aps. mobiliados para
temporada lcn*ja cu curta. Adm.
Bolívar, Av. Copacabana, 605, s
1 004 - Tol. 36-5565.  

miaplüil-é. Vewílcv eã>.7d.|APARTAMENTO com telefcne, 2 ALUGO a casaftemp. 10/90 dias

familia. Rui 2 do Dezembro, llóJquartcs, varanda, cozinha o ba- peq. ap. luxo, atap. c/ ar refrn.

ap. 504, |nheiro. Aluga-se — Tratar Tel.lgelad., TV, telef., r/ cama etc.

ÁLUGÁ-5É um quarto e duas va-
gat moça* resp. todos direitos
dtv. despesas. Praia de Botafo-
go, àp. cenf. Tel. 23.9301.

• Arraiamos casas,
fernocemss os me*

Ihcrcs fiaderes da Guanabara —
Rua do Resende 39, sl. 1 103 .
AMPLO qt. s c! arm. emb., sr. q.
trab. fora, Pôslo 6, dar ref. 3!6
meses. Casa de respeito, s| crian-
ças, sl inq. 47-9163, alé 11 horas
ou 18-20. 
ALUGA-SE ep. 1002 da Rua
Pompeu Loureiro n. 60, com 2
quartos, sala, dependência em*
pregada. Ia. locação. Ver lo-
cal com o Sr. lourençn. Tratar
telef. 23-1353 e 43-4511, Sr.
ANTÔNIO. 
ÀÍUGUEL-FIADÓR para casas, aps.
d silas, Proprietário do gabarito.

família ce alto trata
mento, com 400 m2 e seguintes
peças: 2 salões, 4 qts., depen-
dências completas, tubulações pa-
ra ar c.ndícicnado em tedo ap.
Tratar PREDIAL E ADMINISTRA
DORA RESNIKCFF LIDA. - Rua
do Ouv;dor, 130, 9.0 andar -
Tels.: 32-1675 e 52-1677, c| Dr.
Michel (J-12).
COPACABANA - Quarto para
duas pessoas. Pode ser casal. Av.
Ccp., I 089, op. 202. Tratar tele-
fone_ 25-1438.
COPACABANA - Aluae-se. Av.
Ccpacabana, 103, ap. 1 201, ci
qt. e sala separado c] ar ref ri-;
serado, telefone, mobiliado. AIu-j
nuel 400 000 mais taxas. Chaves
c| porteiro. Tratar "ACIR" Admi-
nistração. Tel. 32-9738.
COPACABANA""""

TEMPORADA - COPACABANA
— Em aps. mobiliados junto à
praia. Preços a partir de CrS
6 500 diária. Ver e tratar dire-
tamente no Iccal, Rua Gustavo
Sampaio n. 854 -* Tel.: ...
37-4>99.

ANDARA! - GRAJAU -
VILA ISABEL
ALUGO qt. de frente a moça ou
senhor, ap. de família. R, Bo*
tucatu. L. do Verdun. Tel.t ..
38-0263.

ALUGO ap., 2 qts., sala, banhei,
ro completo, aluguel NCrS 220,
R. Juparanã, 48, ap. 101, prin
cipio R. Uruguai j— lnf. 38-4190
ALUGA-SE pequeno quarto en
ca3a dc familia a uma senhora
que trabalhe fora. Pede-se re-
feréncias. Av, 28 de Setembro,
336, ap. 302_-_Vila;_lsabel.

LUGA-SE um quarto mobi lhado
por CrS 60 000,00 com refeição

um senhor. Rua Silva Teles,
48, ap. C01 - Tel. 58-7928 -
Andaraí.
ALUC-Ó 250 000, ap. 203 da R.
D. Zulmira, 30. sala, 2 qts, etc.
lnf, 52-6571. Chaves 101.
G3AJÃÚ — Aluram-so aps. de

i, 2 quartos, banlieir?, cozi-
nlia, orca c/ tanquo, pintado e
:Ico. Ver c:m Walter, Rua A'o-
(andre Calara, 271, no hrraric
.-mercial. Tratar tcl. 31-05?7.
GUARTO s] cozinha, banh. _
area, 1 -40 — preferencia a quem
não tenha m.vcis. Alug. na R.
Ccnrclheiro Otaviano n. 80-A —
To'cfcne 53-3254.
QUARTO — Aluea-se sr. cu sra.

53.7875.

ALUGAM-SE quartes a casal som
{Ühcs na Rua Barão de Itanafji-
pe, 302 c) 6 — Rio Comprido._

ALUGAM-SE aos. noves, 2 quar-
. sala, cozinha, area e depend.

de emoregada à Rua Uruguai 291
ap. 604 ru 704.
C/*5fS — A'uram-se i Rua João
Alfredo, uma c| 2 qts., sola, crz.
banh., área, cutra cj três Pts,
demais deps. iguais, pcssívol
leca.ão local o.tac. carro, a par<
Io — Infs. Fene 22-7787 — ...
25-7058.
CATUMBI — Aluga-se em casa
de familia, um quarto para uma
ou duas meças de preferência
que trabalhem fera. Local tran-
quilo e respeitável. Aluguol
NCrS 50,00. Ver e tratar na
Rua Emilia Guimarães n.° 24.

CAVALHEIRO necessita oiuoar um
quarto mobiliado em apartamen-
to scsseqado na Tijuca, com in-
dependência. Indicações para ser
pr.-curado, na p-rtaria deste Jor-
nal, sob o n.1^340 076.

PENSIONATO. Accmcdação para
moças. Ruo Haddock Lôbo, 37 -

Tcl. 28-8509.

VILA ISABEL — Quarto, aluga-se
a pessoas cem referências. Cr$
80 000. Tel. 58-3252.
VILA ISABEL"— Rua 

"Cons. 
Pa-

ranaguá, 4B ap. /05, pintado,
frente, 2 quartes, sala, sinteco,
garagem, deprndênc:as, área c!
tanque ele. NCr? 260 n lattas. -
Chave perteiro - 22-6408 e
5-1-0630 — Souza — Imóveis.

LINS-BÔCA DO MATO
ALUGA-SE casa sala, quarto, dep
e érea. 1£0 e taxes. la. Iccaç5r.
Rua D: na Francisca 336, casa 2
— Lins.
LINS DE VASCONCELOS - Alu-
ra-:e sala, quarto, cezinha e ba-
nheiro. Rua Chiquinha Gonzaga,
64 ¦— Cabuçu. _____
LINS — Alura-se ap., 3 quartes,
sala, mais dependências — Tra-
tar na Rua da Assembléia n.° 34,
/ 1 204 — Dr. Jcsé Carlos —

Aluguel Cr$ 250 000.

LINS — Aluga-se bom quarto a
casal na Rua Carolina Santcs, 48.

1 E.WORADA .- Ap. de frente
con;ug., mobiliado, geladeira •

perto da praia. NCrS 220,00. •
Tel.: 57-6010. ,_.
TEMPORADA - Preço 350. Dois
meses adiantado. Rua Barala Ri

Aluqo 2 aps
temporada de 1 a 12 meses, com

Tef." 23-89807 NÍo"«.bri-mãs taxaipletamcnto mobiliados^ louça
do inscrição.

26-0152 - Botafogo.
ALUGO apartamento coniugado,
vista pira o mar. - Ru_l_)oís d» ALUGO quorto independente pa-
Dezembro, 22, ap. 811«V Alu-lra rapai ou senhora que traoa-

guel: 180 cruiciros no\S) 
'e' 

ta-jlhe fora. Rua São Clemente, 95,
xas - Cem deoósito -'.Telefones ap. 805 - Botafogo.
25-4036 e 32-7949.  Jjjí, _ ALUGO quarto com ou sem mó-
ALUGO vaga moça. R.- Silveira veis a senhor da respens. Rua

.Marliní 147-811, Oral. Dionisio, IB. Botafogo..

Ãlbertino. Av. Copacabana, 420,

eres etc. Preço de ccaslão. Sen-
do um de sala, 2 qt:., banli.
ccmple ro, coz., area c/ tanquo,
depend. empreg., gsragem; e c
r.utro com sala e quarto .eparad.,
banh., ccz., area c/ tancue, àcp.
empreg. Ver de 15 às 20 h, na
Rua Inhangá, 39, ap. 1003, c/
o dono.

ALUGO op. do frente, vista am.
pia, 4 por andar, sala, qt. conj.
cozinha, banheiro e varanda, 3
meses, depásito. Vendo a mebi-
tia e 2 cautelas, p. de brilhar.*
les - Rua Toneleros, 254, ap.
701.

beire, 670.
talro Jcão.

Tratar com o por-

(EMPORADA - Casal aluga p/
1 ou 2 meses qt, gde., \. inv.,
c/ móveis indep. p/ 1 ou 2
sras. de resp. c/ todo direito
nelus. na sala TV, geladeira,

perto praia, tem garagem — R.
Dias da Rocha,_ 26/605.
VAGA - Aluga-so a moços de
respeito. Tel. 57-3136.

GUARTO - Alugo a casal que
trabalhe fora cu pessea sô, pede
lavar, cozinhar, deposito 2 meses.
Rua Ccnde Bonfim, 845, Muda.

QUARTOS - Alugo - Tiiuca -

Ver nas R. Barão de Vassouras,
36 e Rua Caçapava, 20 p/ lav.

Icoz. c/ criança, 50 mil, 3 me-
ses dep. Tratar Rua Af.arcilio Dias,
20, sala 401.

QUARTO — Aluga-se frente 3 ia-
nelas, mobiliado pl um 2 ou 3
rapazes de trato. Rua Conde Bon-
fim - Tiiuca. 46-4721. 

VAGA a pessea trab. fora todos
direitos, Av. Ccpacabana, 542, ap-
1008 — Até 20 horas. 

iPANEMA - lEBLON
APARTAMENTO - Aluga-se -

leblon, saleta, sala, 2 quartes,
2 banhs., c;-., área c| tanque. -

Ver Cl perteiro Rua Bartolomeu

QUARTO Aluga-se independen-
te, cl ou si móveis, lavar e co*
zinhar. R. Aguiar 21, ap. 202
-Lgo._da_2a!_Feira_-_T[iuca.

QUARTOS — Alg. a srs. ou sras.
Lugar sossegado e respeito,
Rua Dr. Satamini, 31.

RÜA José-Higíno, 22. 4.° and.
inteiro, aluco ap. e. 4 qts., do-
mris dèpand. e 2 irr.-s. Vor Io*
calJOTlC,_32-1619. CRECI 539.

RUA URUGUAI, 379 - Aluso-so
??. 30 \ de %., 3 €>.:-. e t'ep,

LINS - Aluga-se apto. 103 da
Rua Cezar Zama, de quarto, sala
separados e outras dependências.
Ver no toca!, chaves apto. 304.
Infcrmaçces tel. 43-3113.

LINS DÈ VASCONCELOS - Alu-
gamos casa na R. Pedro de Car-
valho n. 178-f, c/ s!., qt., coz..
banh. Chaves r.o Iccal das 10
àr. 15h. Tratar CIVIA. Tolefcnt

2-8166, das 12 às 17n.

LINS - Aluno ap. 102 R. Vile
la Tavares, 250, c| 2 qts., b:m
s., ccz., b_nh. comp., erea csm
tanoue, NCrS 2:0 mais ta-*s

R. Teof. Ct.-ni, 123, t. 201
43-2750 - CRECI 727.

JACAREPAGUA
ALUGA-SE um apartamento com
três cômedes, condução na por*
ta. Tratar na Estrada do Tindiba
n. 933.
ALUGAMOS — Taquara apts. sa-
lão, qt., j. inverno etc. Vista
maravilhosa. Chaves no local, ap.
101, Rua Mapendi 579. Tratar
CIVIA, tel. 52-8166 ou 90-2132
— Manuel.
VÍLÀ" VALQUEIRE - Aluna-se
casa, quarto, sala. • cozinha,
quintal. Rua Nanur, 95 — Igreja
de São Roque.

CENTRAL

Mitre, 792 ap. 306.

ALUCUÍIS — V. ruer alurar

..:.. t..„. jn.rjoiB oa Guanabat». I. 5ao_ Frtnci.co,
,. Tratar com Itiro. T.tiar 42.9.48.

CCPACABANA — Aluna-se ótimo
ap. fedu pinlado. Rua Ccnstantt
Ramos. 136-603, 2 qts-, sa o,' ba-
nheiro, cezinha e dep. do em-
pregada. Chavss c! porteiro. —
Tratar na Locadora Nacional Ltda.
Av. Rio Branco, 106 sl 1111. Tel.
42-3437 e 22-6-75. CSECI 135.

Joaquim, Belícrt Roxo, 246-D
Copacabana^ £_
ALUGO*ap. R. Gen. Ribeiro d.i
Cesta, 38' - 934 1 qt. 2 sl.
bnh. côr coz. c''armários, area
a.-mário tanque, armário corredor.
Fiadcr comerciante proprietário
300 fora taxas chaves aplo 908
cu mesma Rua, 114 - 805 p. 203 -

manhã Jos_ 37-1200, 57-7514. >| 311

SAENZ PENA — Alugsm-sc ouar
tos a preços módicos. Av. Mara
canS, 651, seb. Trator das 8 òs
12 heras.
TUUCA — A'ugo ampío ap. dí
frente cem 2 sls..(2 qts.r e dep.
de emoreg. — Féüx da Cunha
n. 124 - ap. 202. Chaves no

— Tratar México n. 158 —
- NCrJ 280,00.

it, i/ 1 119 - 2.-22.-12.

ABOLIÇÃO - Aluça se a?. 2
qts., zs'.3 e dependências. Fia-
der cu desconto em folha. Rua
Teixeira de Azevedo, 360.

ALUGA-Sif ãp.". q"s-, al-. -=*•¦
binh., úep. emp., área c/ tan-
que na Rua Pernambuco, 512 -
Play-grcund e aaragem — Tels,
43-2724 e 54-4518 - Sr. Paulo.

PAGAMENTOS — Começa dia 8 o pagamento do
funcionalismo da Guanabara, recebendo nesse dia
os servidores do lote 1. — O pagamento do pas-
stjal civil e militar da Policio. Militar da Guanaba-
ra, referente ao mês de fevereiro, terá início hoje.

A Caixa Econômica avisa que creditará em cou-
tas, hoje, em suas 28 Agência/; espalhadas pe!o Es-
tn.üo, cs pag_m.en.os das seguintes categorias do
servidores públicos federais: Ativos — Presidio d;-
GB, Ministério das Relações Exteriores, Fitcaliza-
çáo da Medicina, Depósitos Públicos, Colônia Afri-
cola da GB, Penitenciária Lsmos Brito, Conse-
lho Nacional de Economia, DASP, MVOP e Mi-
nistério da Educação, lote 1.

AGTJA — A CEDAG está anunciando para hoje
a normalização do abastecimento de ásua em toda
íi Cidade.

SIMPÓSIO — O I Simpósio de Estudos da Plani-
ficação da Família, patrocínio da Sociedade de
Eem Estar Familiar do Brasil, será realizado nos
dia;s 4 e 5, no Centro de Convenções do Hotel
Glória.

NAVIOS — Chegam hoje ao Porto do Rio o Ama-
sr.on, inglês, de Buenos Aires, Montevidéu e Santos,
para Las Palmas, Lisboa, Vigo, Cherburgo e Lon-
dres,

EMPREGOS — Hoje existem 251 vagas nas era-
presas da Guanabara. Os interessados derem pas-
sar na Seção de Colocação da Delegacia Regional
do Trabalho. As vagas: Estampador — 2; Mecâni-
co de Manutenção — 7; Armador de Ferro — 1:
Tecelão de Juta — 8; Vidraceiro — 1; Compositor

5; Estucador — 18; Carpinteiro — 6; Fresador
27; Colocador Fáb. de Bolsas —- 1; Contra-

Mestre Fáb. de Roupas — 5; Moldador de Casco
õ; Retiíicador — 3; Serralheiro — 14; Motoris-

ta — 16; Desenhista Eletrônico — 1; Desenhista
Projetista — 2; Perramente.ro — 4; Enrolador —
C; Engenheiro de Construção — 1; Canalizador —
4; Mecânico Ajustador — 9; Torneiro Mecânico —
4; Mecânico Eletrônico — 21; Caldeireiro — 1;
Cartonagem — 1; Impressor — 4; Encadernado,

3; Serrador de Mármore — 5; Torneiro Revól-
ver — 1; Mestre de Fundição — 4; Alcochoeiro —
1; Pedreiro Estucador — 6; Riscador para Caldei-
rar_a. _ 4; Meio-Oficial Ferramenteiro — 4; De-
sonhista Mecânico — 4; Retiíicador Eixo-Manive-
la — 5; Margeador — 2; Impressor Off-Sstt — 2;
Plainador — 2; Paginador — 1; Fiandeiro (Algo-
dão) — 5; Tecálão (Algodão) — 5; Contra-Mestro
Fiação — 1; Pintor tíe Parede — 5; Maquinista
Lixador — 1; Montadores de Rádio — 5; Mecâni-
co Aparelhos Elétricos — 5; Maquinistas para Mar-
cenaria — 3.

ELEIÇÃO — O Sr. Fernando Pinheiro Machado,
do Banco Brasileiro de Descontos, íoi eleito repre-
sentante dos bancos de investimentos nacionais
na diretoria executiva do FINAME, transformado
agora em Sociedade Anônima.

EMPRÉSTIMOS — A Carteira de Consignações da
Caixa Econômica receberá, hoje, 1 de março,
as propostas de empréstimos de números até
24 000, já informadas pelas repartições a que per-
tencem os servidores. O posto de recepção funcio-
na diariamente no Edifício-Sede da Caixa, sobre-
loja, entrada pela Rua Senador Dantas, no ho-
rúrio de 8 às 13 horas, a Caixa adverte que con-
tipua e:n funcionamento o posto de in.criçío para
o'it:nção de novos empréstimos, no herário de 8 às
11 horas, no mesmo local de recebimento das pro-
pcsjas. Serão chamados, hoje, os portadores de
contratos da números até 7 500, para fins de aver-
bação em suas folhas de vencimentos nas respec-
tivas repartições onde trabalham.

ADIAMENTO — O Secretário de" Saúde, Dr. Hil-
debrando Monteiro Marinho, adiou para hoje às
15 horas, a entrevista coletiva ã imprensa que seria
concedida ontem. Na ocasião, o Secretário de Saú-
de falará sôbre a realização do I Congresso Na-
cional do Colégio Brasileiro de Hematologia, a ser
realizado de 5 a 10 de março no Copacabana. Pala-
ce Hotel, com a participação de representantes de
todos os Estados Brasileiros e cientistas estran-
geiros.

MEDICINA — A Faculdade de Medicina da Uni-
vsrsidade Fsderal Fluminense realizará, no dia 3,
às 11 horas, a aula inaugural, no salão nobre do
Ho_pital Universitário Antônio Pedro, em Niterói,
e será proferida pelo Professor Aloísio de Sales
Fonseca... Patrocinado pela Sociedade Brasilei-
ra ás Oftalmologia e com a colaboração do Cen-
tro de Estudos dos Oculistas Associados do Rio de
Janeiro será realizado a partir de julho próximo,
sob a direção do Dr. Rafael Benchimol, um curso
que terá a duração de 15 meses. 32 indispensável
que as candidatas tenham cuíso colegial ou nor-
mal. Maiores informações na Soe. Brás. de Oftal-
mologia — Rua México, 111, grupos 1407-08 — Ins-
crições das 12-18 horas, grátis.

COMUNICAÇÕES — O Diretor do Colégio Salesia-
no Santa Rosa, cm Niterói, padre João Carlos Ma-
tos, comunica a toáos os alunos que o inicio das
au'as foi adiado do dia 1 para 6 de março... A Es-
cola Central de Nutrição comunica que suas ati-
vidades serão reiniciadas hoje, às 10 horas, com
a aula de sriiência a ser proferida pelo Professor
Álvaro Ribeiro sôbre o tema O Problema Alimcn-
lar cr.i F.-.C2 da Rca'idadc Brasileira, para a qual
convida T-ro.essôre.t, alunos e o público em geral.
DSCaETOS — O Presidente da República assinou
cs seguintes decretos: — Declarando prioritária
ao c'.e;snvo:vimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer impostos . taxas federais, a
importação de equipamentos novos sem similar
nacional registrado e consignados às empresas
Comrjanhia Empório Industrial do Norte, de Sai-
vador, BA; Companhia de Tecidos Rio Tinto, Ce
Rio Tinto, FB; e Ceramus Bahia S. A. Produtos
Cerâmicas, de Salvador, EA. — Exonerando o Ca-
pitão-de-Mar-e-Guerra João Mário Batista do
Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra
por ter sirio indicado para nova comissão e no-
meando, para substitui-lo, o Coronel Otávio Fer-
reira Queirós; — designando o Professor Mário
Pessoa de Oliveira, da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Pernambuco, para inte-
grar o Corpo Permanente da Escola Superior de
Guerra; — nomeando para servirem no Estr.do-
Maior das Forças Armadas, o Coronel de Enge-
nharia Samuel Augusto Alves Correia, o Coronel-
Médico da Aeronáutica, Dr. New Lannes de Oli-
veira, os Tenentes-Coronéis tíe Artilharia Edson
Batista de Vasconcelos Galvão e José Cavalcanti
Jardim e o Capitão da Arma de Artilharia Gleu-
ber Vieira; — criando cargos em comissão e íun-
ções gratificadas na direção intermediária e no
Departamento Administrativo do Instituto Joa-
quim Nabuco de Pesquisas Sociais; — abrindo,
pelo Ministério da Viação, em favor do DNER,
o crédito de Cr$ 70 400 000 000, destinado a suple-
mentar os recursos de que dispõe para a realiza-
ção do programa de construção, pavimentação e
restauração tíe rodovias do Plano Nacional de Via-
ção; — retificando a classificação des cargos de
nível superior do Quadro de Pessoal da extinta Co-
missão T.snica de Orientação Sindical, bem como
a relação nominal dos respectivos ocupsnte:; —
abrindo ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
o crédito especial de CrS 2 951376 para atender a
des-jesas depc-ssoal do referido Tribunal; — reti-
ficando a classificação des cargos de nível superior
do Quadro ce Pessoal do IAPB, bsm como a rela-
ção nominal dos respectivos ocupantes; — abrin-
do, pelo Ministério da Fazenda, o crédito de CrS
3 558 280 000 para atender a despesas necessárias
ao preoaro, instalação e funcionamento da XXII
Reunião das Juntas de Governadores do Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento,
Corporação Financeira Internacional, Associação
Interne cional de Desenvolvimento e Fundo Mo-
netário Internacional, segundo o disposto no Dc-
creto-Lei n.° 175-1967.

CONFERÊNCIA — O Presidente da Fundação de
Ensino Especializado em Saúde Pública, Dr. E:l-
mar Terra* Blois, proferiu oalestra de abertura co
ano letivo na Escola Nacional de Saúde Pública.
no auditório da Fundação. Dezessete medtccs, 15
enfermeiros, 11 engenheiros, 11 odontóloges, 8 ve-
terlnárics, 7 farmacíuticos e 3 agrônomos de to-
des os Estados (inclusive um médico sociólogo co
Cánaáá) participaram desta abertura. Entre os
alunos do Curso de Mestre em Saúde Publica cs-
tão os Drs. Teófilo Ribeiro Pires e Hélio Humber-
to dos Santos que foram Secretários de Saii-eo
Assistência dc seus Estados, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, respectivamente.
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_\ li CLASSIFICADOS - Jornal Jo Brasil, 4.0-foir», 1-3-67'
O IMÓVEIS - ALUGUEL © EMPREGOS

oroscopo
11 1'HOF. MAZURKA

Mutta.ativiiladc com os negócios,
poriiiiij as influências nâo são
favoráveis. A compreensão po-
derivüesolver algumas diflculiia-
ilesiqiie surgirem com os assim-
itos sentImen iais.

FIADORES pam «lufluíii
dontr irretusivels. Sotuçío ime'
diata. Atenda-sa • qualquer hora,
iuc"jsivw domingos. Ta!(.: ....
49-55.17.

ill - Fis. ROCHA MIRANDA - Aluoo apar- ALUGO escri

MEIER - Alugo, api, 102 • 403,
na Rua Côneqo Tobia!, 156, pci-
loiro. Esc, 52-7498 - CrS.
262 500 . laxas. Enlrar pl Rua
1.ob«s da Crui.

Caprjliórnlo (21/12 a 20/1) Número dc sorte: oj.
Cõr:Ijnusgo. Pedra: turquesa. No trabalho: multo
cuidàjdo, você poderá emaranhar-se nas suas ta-
refàsi' No amor: a sensibilidade pode ajudar a
resolver seus sonhoá. - m
Aquário (21/1 a 20/2) Número de sorte: 2a. Cor:
cãfêi'Pedra: jacinto. No trabalho: evite as diver-
géncíiis no local, para ter ambiente e poder por
emi prática sua capacidade. No amor: as incerto-
zas' poderão levá-lo ao abismo,
reikiês (21/2 a 20/3) Número de sorte: 15, Côr:
azúl.itedra: ametista.'No trabalho: fuja dos íu-
:dcò'sy porque os prejuízos poderão ser muito gran-
defroarà você. No amor: procure dar intensidade
aoSi&us planos, porque as Influências são ótimas.
Ar«3;(21/3 a 20/4) Número de sorte: 44. Côr: cin-
zaj''íjedra: rubi. No trabalho: se porventura sur-
gir: alguma dificuldade, procure aconselhar-se com
os superiores, assim poderá marcar ponto no am-
biente. No amor: não faça planos sem antes ver
cmlqüs'altura você está.
Tonrò (21/4 a 20/5)'Nümero tle sorte: 93. Côr: vio-
letá. 'Pedra: safira. No trabalho: só assuma res-
ponsabilidade depois que tiver tudo esclarecido.
Noj amor: a tendência é para resolver sonhos de-
se jactos.
Gêtnüos (21/3 a 20/6) Número de sorte: 39. Cor:
rdSlPedra: esmeralda. No trabalho: cuidado com
as;ícrtticas, para ter um dia muito realizador. No
arríofi não se agite para ter os louros e o amor
desvelo da pessoa amada.
Càpecr (21/6 a 20/7) Número de sorte: 14. Cor:
gêjpJPedra: ágata. No trabalho: esteja atento aos
assuntos ou ocorrências no ambiente. No amor:
quanto menos sonhar melhor será para você. O
dia^áo terá nada.de nôvo.
Lcáo,(21/7 a 20/8) Numero de sorte: 21. Côr: ver-
méllio. Pedra: brilhante. No trabalho: as realiza-
çõesjsó serão bem sucedidas se puser tudo em seu
ctéyicto lugar. No amor: suas inspirações estarão
bern amparadas.
Viièpm (21/8 a 20/9) Número de sorte: 27. Cor:
creme. Pedra: granada. No trabalho: a posição
pede; tolerância e paciência. No amor: você irá
seiiíír-se nostálgico e alheio a este assunto, mas
procure sair desta nostalgia-o mais depressa pos-
sãvei, para sua felicidade.
Lltira (21/9 a 20/10) Número de sorte: 5. Cor:
rosa- Pedra: lápis-lazúli. No trabalho: não se im-
piièssione se seus objetivos não saírem a contento,
porque o dia é muito confuso. No amor: neste
lado' haverá grandes melhoras.
Esforpião (31/10 a 211/11) Número de sorte: 19.
Côr; marrom. Pedra: água-ma rinha. No trabalho:
dite e realize, pois o dia é seu e os astros são seu
gula; No amor: é bom aproveitar os momentos,
porque nada de duração poderá ocorrer.
Sagitário (21/11 a 20/12) Número de sorte: 811.
Cpr; prata. Pedra: topázio. No trabalho: cuidado
com| as complicações no desempenho de suas obri-
gaiçSes. O dia não lhe é de .todo favorável. No
amor: seus casos amorosos- estarão behi ampara-
dois; é só dar seguimento para que tudo dè certo.

lamento 104. Rua Turmalinas, 380
CrJ. 130 

"mil 
e mais taxas —

Apartamento, 2 qunrtos c dep.,
•">rtn qscqiq & condução» ~ Vfir
locol e tratar tel. 30-0874 - Acei-
to depósito corno garantia. Te-
nho outrai Imovei:; P'T,|,'__.íl!"_giir-

MEIER - Aluaa-se o op. 403 da
R. José Veríssimo 18, c| sala, 2

qts., dep. de empregada. Chaves
c! porteiro _ tratar na Av. Rio
Branco 156, sala 1 714. Telefone:
52-5917 (12 às ___.
MEIER - Aluga-se ap. c/ 2

grandes quartas, saio, cozinha,
banheiro c/ igua quente, área
fogão a gfiz, na Rua Manoel
Alves, 112, ap. 101 - Chaves
ho ap. 201 - Tel. 43-0565.

PIEDADE - Aluga-se casa, quor-
to, cala, cozinho, fogão a y&.
da rua. Rua Joaquim Martins
412, c/ 3. 

tório mobilindo cj
banh. no Edif. Lisboa, 30 Itl2, In-
do sombra. P. Vargas, 590, S]
616. Tel. 36-4465,

AUJGAM-SE í- oiiffús salas ua
frente. Avenida Rio Branco n.
57 - 2.° - tratar sala 201.

PARU DE ESCRITÓRIO - Alu-COZINHEIRA - Precis„-se Com- OFEREÇO cozinheira, cop.-arru- IAUXILIAR DE ESCRITÓRIO ¦ BALCONISTA - Rapaz pl papela-

ILHAS
GOVERNADOR

QUARTO GRANDE - Aluga-se,
pode lavar e cozinhar. Crí ...
60 000 com depósito. Rua Alzi-
rn Valdetaro, 173 - Estação de
Sampaio.

ÍLHA GOVERNADOR - Ruo Ja
burans, 3Í5 - Vila Wald. Falcão
— Caçula — Alugo caca 3 q., 2
sl»., 3 var., tel. 2 banh., gara.
gem, dep. emp. quintal. Vor Io
cal. Trator SOTIC - 32-1619 -

CRECl 539.

ILHA DO GOVERNADOR - Alu-
ga-se o ba. 201 do Rua Serrão' " 

331. Zumbi, com I sala, 3
quartos, dep. comp. de emprego-
da. Ver c| o encarregado no lo-

Sr. Mathias, no n.° 325, cl 8.
Tratar ò Av. Franklin Roosevelt,
39, lõ.o, grupo 1 502, das 11 as
18 horas.

CENTRO - Av. 13 dn Maio, s.
1 614-1 615, 16.° and. Aluqa-sa.
SOTIC - 32-16)9. CRECI 539. _

CENTRO — Alugamos ótima sala
na Galeria Comercial do Rua do
Ouvidor n.° 130, loja 204. Alu-
guel mensal de NCri 200,00. Tra-
tar nn (mobiliária Umes Ltdn,;
r.a Ax. Nilo Pecanha 26, s| 702,
tels. 22-24B3 ou 42-9506 com c
Sr. Paulino. _____

ga-se, mobiliada, com direito a
telefone na Av. 13 He Maio, 23,
s/ 2004 - Aluguel do Cr$ ...
Í0 CQ0 £ t3X« pf*rfA?ííndo Cr$
93 000 mensais. Tratnr com o Sr.
Emmanuet entre 1 '1 c 20 horas
— Tel. 42-1862 — Não serve para
corretor.

QUARTOS — Alugam-se, pode'
lavor e cozinhar, desde, 30 000
com depósito. Rua Manuel Vi
torino, 919, frente à Estação do
Piedade.

Ilha do governador - Alu-
go casa c,' 2 quartos, sala, c/
telef., depend. empregada. Tra-

96-1482 - CETEL - Preço
Crí 300 000.

QUÃRTÒ — Móier — Alugo, mo-
deslo, indep. a 1 ou 2 moças.
R. Silveira Lôbo 78, fdos. Tel.:
29-6491.
QÜARTÒ - Ãluga-se no sobrado,

pl uma moça que trabalhe fora.
Aluguel NCr$ 35.00. Pode la-
var. Rua Benlo Gonçalves, 239."~ ^" t'6_^ní''°.*
QÜARTOindep. alugo com ou si
móveis a cosol. Trov. Bittencourt,
29, esq. Av. Suburbana, 9 250. -

Tol. 52-3946.
QUINTINO - Aluga-se cosa, quar-
to, sala, cozinha, banheiro e

gronde quintal. Chaves e informa-
çao Rua Andrade n. 23

CENTRO —. Alugamos grupo d,
sala n.° óOó, na R. M-ixico, 41.
Chaves cf o porteiro. Aluguel He
Cr$ 500 000. Traiar na liiiobllla-

ia Lemos Ltda., na Av. Nilo Pe,
çanha, 26, s/702, tels. 22-2483
ou 42-9500, c/ o 5r. Paulino.

PAQUETA
PAQUETA - Alugo casa mob.
4 qts., salão, geladeira novo -

Centro. 350000 mll Jl ou mnls
meses. 22-8732.

PAQUETA - Alugo casa, 2 q,.
2 s., b. social, b. empr., varanda,
quinlal. Contrato 1 ano. -- Praia
dos Tamoio!, 649 — Tratar tel.
38-9142. _

ESTADO DO RIO
NITERÓI
ICARAI - Alugo op. 2 sls..^ 2
qis.. copa, cozinha, dependências
completas. Tel. 57-8449. 

RIACHUELO - Aluga-se caso do
2 pov. de 4 qts., 2 banheiros,
:ala de visita e jantar, banh. so-
ciai, copa e coz., garagem, 2

qts. e banh. de empregada e

quintal. Própria p/ familia nume^
rosa. R. Gal. labatut n. 32 -

lnf. tel. 27-3173.

NITERÓI - ICARAI - Alugo apar-
tamento, 2 quartos, sala, depen-
déncias, garagem, informes tele-
fone: 57-9465.

ROCHA - Alugo ótimo caso 2 qls.
sl.,- coz., bonh. c_n,p\., dep.
empr., área. 280 mil - Rua Ano
Guimarães, 26, ci3. Cíiavec c[lô.
tel. 37-37S2_ou_28:3206.
REALENGO — Aluga-se 

'¦: 
sobrado,

Est. São Pedro de Alcântara n.
1 786, 3 qts., a., cor., banh,, érea

Ver ti iratar no local (armo
zém). __
SAMPAIO - Aluga-se qunrto, po-
de lavar e cozinhar, com depó-
sito. Rua Alzira Valdetaro, 170

TODOS OS SANTOS - Dr. Fer-
rari, 236. Alugo-se cnsa de fun-
dos, com 2 qts., 1 saio, quinlal,
etc. Ver no local otú às 4 horn-i,

NITERÓI - Alugo-se, pertinho
dc Praia leorai, Rua Gen. Moreira
César, 451, op. 1003 - Grande
sair, quarto, cozinha, banheiro

área. Aluguel 200 000 mnis
condomínio e taxas — Ver com-
binar tel. 25-1155 ou a noite
46-6639, domingo no local.

,11

pelontc e passar alguma roupa.I madeiras etc. Cem doe. e infor- Precisa-se moça nii.ior df* 20 itnos.|na com prática. Pr.ga-se bem. ?,

SALA5 — Centro, alugo varias
salas para escritórios ou peque-
nas industrias. Ver com porteiro
— Rua da Relação, 55 — Tratar
Enleves 32-0902.
SALETA OU MESA NO MELHOR
PONTO DA AV. RIO BRANCO -
Alugo com direito »io telefone.
Tratar: 52-1922.
TREZE DE MAIO 47/2504 - Alu-
c?n-se snla comercial c| bnnh.
Frente sombra. NCrS 180 e taxas
-37.0465.

3~SAÍAS VAZIAS - Pot\to.bom.
S. Luzia, 799, esq. R. Branco.
Alugo ou vendo, 57-4019 — Sou-

dat 15h.
CENTRO - Aiuga-se. R. Ouvidor
63, snla 706. Ia. locação. Cha-

cj porteiro. Tratar Locadora
Nacional Ltda. Av. Rio Branco,
106 s| 1111. Tel. 42-3437 e ..
22-8275. CRECI 185.

CENTRO - Alugam-se l.o e 2.°
andares — Rua Joaquim Silva n.
90 - Tratar na EMIL -- Av. Rio
Brinco n. 156 - !l| 1 231. -
Tel. 52-9059.

APARTAMENTO COMERCIAL
Aluga-sa Av. Copacabana, 1 056,

809. Chaves com porteiro —
T'ratar_lel._25-186_3.
ALUGA-SE escritório ou vagas cj
telefone, sanitário, eíc. ponto
central. Av. Copacabana — Tol.
37-8526.

CENTRO - Alusio-grupo fte, -
Av. Rio Branco, Edif. Marquês
Herval. Aluguel 250 mil, taxas -
42-1337 - CRECI 764.

CENTRO — Aluga-se sala comer-
clol c| bnnheiro. Aluguel 180,00.
Ver na Av. Marechal Floriano n.°
143, sl 1002 - Tratar no L. S.
Francisco, 26. 10.°, _\ 1 003. -
Tel. 43-8009.
CENTRO - Alugo ótima saln, c)
sala espero e WC comuns. Ver
Pçal Floriano, 55, grupo 302, das
8 às lOh.
CENTRO — Alugo iala, andar
alio, Ed. Av. Central. Tratar pe-
lo Ul. 37-0927.

CASTELO - ALUGO, Av
Churchill, 129, conjunto
803, c| 100 m2, comer-
ciai. Ver local c| porteiro
Lima.

NITERÓI - PRAIA DE ICARAI
Aluga-se mês de março, casa ino-
biliada, c/ 3 qls., tet. e gela-
deira e um np. novo c/ 2 quar
tos, salão, dependências. Tratar
tol. 3480.

PETRÓP. - CORREIAS -
ITAIPAVA

LEOPOLDINA
ALUGUEL - FIADOR eom 4 imó-
vais — IrrecusAvtl — Forneço —
Praça TiradarilM n.° <),_ snla, 802

Junto jo Cinema São José..

ALUGO apartamento, qt., snla,
cozinha, banh. completo, áreo cl
tanque. Ruo Felisbelo Freire, 135

Est ação de Ramos. 

PETRÓPOLIS - Aluga-so um bom
ap. do 2 (alai, 3 quartos • da-

pondênciai de «mfaregada. Ver •
informar i Travesra Augusto
Fragoso, 21, Ponta do Fono.

TERESÓPOUS-FRIBURGO

ALUGA-SE um «partamento com "3

quartos, aala, corinha, banheiro
completo. Av. Paria 666 — Bon-
3ucesao.

msino
INSCBIÇOES NÁ 1'UO — Jó, estão abertas as
inscrições para o segundo vestibular que deverá
preencher as 15 vagas que ainda restam na Ei-
cola de Serviço Social da PUC. Os interessados
poderão apresentar-se na sede cia Escola, à Rua
Humaitá, 110, até o dia 1 de março próximo.
Também continuam abertas as inscrições para a
Escola de Educação Familiar, enquanto as do
segundo vestibular da Faculdade de Filosofia ter-
ndnaíam no "último diá 24. ¦
SOCIEDADE BKASILErttÁ DÈ' OFTA1.MOLO-
GIA ORGANIZA CURSOS — A Sociedade Bra-
BilèteV de Oítalmologla- vem ministrando mais de
30 cursos diferentes sóbre os.mais variados aspec-
tos. da especialidade. Já está sendo organizado o
curso'pioneiro de Oftalmologia por correspondeu-
cia. Para o próximo més, aquele órgão está pre-
paíando três novos etirsos:. Retração, Patologia
Ocuíar e Neuro-Òítalmolog. a. Todos serão minis-
trados na sede dos Oculistas Associados, por es-
tar(.aquela organização dotada do que liá de maia
moderno em matéria de equipamentos oftalmoló-
gicos. As inscriçõas deverão ser feitas na Secre-
taria da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, à
Rua México, 11, sala 1407.
DACTILOGRAFIA — O Colégio Estadual Riva-
davia Correia já abriu as inscrições para o curso
gratuito de dactilografia, que será dado pela ma-
nhã, à tarde e à noite c que dispõe de 100 vagas.
Durante a inscrição, das 9 às 11 e das 15 às 17

.hpras, o candidato deverá levar um retrato ta-
ilianho 3x4 e a taxa de Cr$ mll.

APARTAMENTO - Aluga-se 1 c|
sala, varandfi — 2 quartos —

banheiro, cozinha e> (ires de «cr-
viço - Aluguel NCrS 180,00. -

Rua Paranhos n. 216, ap. 301
— Ramos — Trntar na Rua Santo-
na Jl._184 -Jel. 32-5133.

ALÜGAM-SE 4 apartamentos em
Brás de Pina. Bose: 170 mil. Ver

tralar Sr. Chaves. Av. Ante-
nor Navarro n. 99, aob. — Tel.
30-7311.
ALUGO apartamento térreo,
lu, quarto, cozinha e banh., área
e varanda, todo independente, —

157 500 - Lôbo Júnior, 871

TERESÓPOLIS - Aluga-se casa mo
ada. Tralar tel. 57-7639^

TERESOPOLIS - ALTO - _Alugo
para semana santa um mês ou
um nnc, linda casa nova, mobi-
ifida no Xluba Ingá — Infs.

47.A380.

CAXIAS^- N, IGUAÇU -
NILÓPOLIS

ZONA SU

NCr$ 80,00, Av. Vieira Goulo n.° mações. Tel.: 32-058-t
524. np. 601. |-. Ag. Riachuelo

Pr*eÍ5o-ioCOZINHEIRA - Pr.cisa-to para! PRECISA-SE
casn ds 3 poiwa» • quu faça «I-
guns sarvlços lovos. Ord. CrS ..
70 000. Rua Xavier da Silveira,
92:301. Trntar pala manhã.

32-5556 Av. Afrânio de Mele Franco, 33(1
|— Paissandu Aílóticc Clube. Se-

de umo cozinheira mnn« dte '*'!¦« " domingo.. Fa-
para trivial simples - Tralar najL"1 <V Sf. Wiilon, cas ,u as iv

Rua Voluntários cia Pátria, 431,
casn XII.

COZINHEIRA - Proclsn-so com
prática • referencias, Ru« Coma.
ijayíaslos 390. _
COZINHEIRA 

""'-* 
Precisu-so 

"de

forno e fogão para uma caia du
campo am Miguel Pereira no £¦.-
tado do Rio. Paga-se muito Item.
Tratar com D. Antcnieta na Rua
7 de Setembro, 166 loja.

PRECISA-SE de uma cozinheira
para o trivial fino e variado, pa-
ra casa de familia dc tratamento.
Paga-se bom ordenado. Traiiir pe
lo telefone 27-7379 ou _ Av.
Visconde de Albuquerque, 805
— Leblon.

COZINHEIRA - Casal ostrangni-
ro procura para trivial fino, quo
saiba ler e escrover. Ordenado
100 mii. Favor se apresentar sò-
mente com rofeíencias e do*
cumento». Rua Joaquim Nabuco
271, »p. 301.

PRECISA-SE cozinheira para duas
pessos que faça o trivial fino.
P.iga-so bsm, que não durma no
emprego — Tratar 36-0735.

COZINHEIRA - Precisa-se em
casa de pequena fami lin — Rua
Barão do Flomenyo n.° 22 —
ap. 504.
COZINHEIRA de moio idade c.
referencias. Rua Constante Ro-
mos, 125, np. 701.
COZINHEIRA •- Precisa-se para
3 pess. de 8 5s 17 h - Pa
ga-se bem — Exigem-se cart. <
referenc. — Rua Redentor n. ?8

ap. 301 — Ipanema.
ALUGA-SE p| esc. ou consultório
saleta, banheiro, kit., 2 salas. —
Av. Copacabana, 542-608. Deta-
lhes 46-8350.
COPACABANA - Alugo-se boa
saio c/ banh. e kitch « Prédio
novo, comercial. Aluguel: 250
mil _ taxai. Ver c/ porteiro An
tônio. Av. Copacabana, 1,072, ./
807. - Tratar 32-6750 • ..
42-0425 - CRECI 218.

COPACABANA - Aluga-se a sa
Ia 409 da R. Hilário de Gouveia,
66. Chaves c| porteiro e tratar
na Av. Rio Branco, 156, sala
I 714_- tel. 52-5917 (12 as 18hs.)

FIGUEIREDO MAGALHÃES 219-
1 004 esq. Cop. Alugo NCrS ..
250. S. saleta, b. kit. 32-2687
o 37-0465. Chave port.

COZINHEIRA - Prtcisa-ss trivial
variado. Paga-se bem. Referên
cias. Av. Pasteur, 196, sp. 001
COZINHEIRA - Oíerecemos quar
to privativo, ótimo tratamento
pagamos nté Crí ICO 000 mea
sais. Exigimos conhecimento de
trivial fino, bons referências e q1
seja muito limpa. Tratar pelo tele-
fone 27-9662, ou à Ru_ Felix 

"

checo, 52 — Leblon.

COZINHEIRA p| trivial fino c
var roupa cl refs. CrS 90 000
- Tel. 46-7911 — Rua Urbano
Santos n. 72 - P. Verm.

AGENCIA LINK Expedição:
Rapnz, üvy.. expedição, ótima le-
trn cj bastante prática de cálculos
e netas fiscais. — Rua México,
21, 10.» and.

PRECISA-SE de empregada de 9
14 hs. ord. 50 000 para cozi-

nhar — Rua Júlio de Castilhos,
56-502.
PRECISA-SE empregada quo sal-
ba cozinhar p| todo serviço pe-
quena família — Ordenado CrS
65 000 — Exigem-se referencias

R. Pompeu Loureiro n. 9
np._ 704 — Copa*.
PRECISO 2 cozinheiras mensali;
tas, umo de HO 000 e outra de
60 000. Av. Copacabana, 534

402. Trazer documentos.
PRECISA-SE de unia cozinheira
para o trivial fino e variado, Ia
vando e passando peças tle um
casal. Exlgem-se referências e car
teira. Trolar Av. N. S. de Co-
pacabana, 198/702.

AUXILIARES DE CONTABILIDA-
DE — 1 moca bon dact. classifi-
cação, Contro, 2E0 OOO, 2 rape-

es, livros bftlnc. 180 p| São
Cristóvão, pratica. Av. R. Bran
co, 151, slloia, s!09^
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de moça ou rapaz de-
sembaraçi.do c[ praíica de dac-
ilografia. Tratar na Pça. Pio

X n. 7B, s| 705, pela manhã.

Rua Condo de Bonfir...
375, scbrolcj.1.
PRECISA-SE de I menor, cl prátl-

i p\ papelaria. Trav. <Joi Ta-
oios, 7-G — Flamengo.

PREClSA-SE de moças üe bou
aparência que saibam fazer es
quatro oper*çõe; pnra trabalhar
em balcão de dc-es — Tratar na
Rua da Passagem n. 83, loja D
depois das 13 horas.
PRECISA-SÊ empregado baksi
padaria com pratica — Apresen-
tar documentes — Rji Abage*
ru n. 25 — Vila Kosmot — VI-
cftnte Carvalho.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de moça com alguma
pratica de serviços gerais de es
critório e boa letra pj ext. de
notas fiscais. Tratar na Av. Rio
Branco, 156, s. 612...; 

CONTADORES

AUXILIAR de contabilidade
prática. Av. Rio Branco, 185
sl 325.
ADMITE-SE mocas dat. fat. dat.
corresp. operadora Front Feed se-
crel. dat. 150 250. Aux. esc. dat.
Aux. D. Pes. 150. Corresp. port.
ING. 600. Av. P. Vorgas, 435
s|_605.

ARQUIVISTA (p/ trabalhar na Av.
PRECISO senhora ativa para co- Suburbana) — Admite-se rapaz de
zinhar, lavar, passar, dormir no 35 anes, residindo nas proximí

ADMITIMOS rapaz üssist. cont.
prat. e atualizado. 600. Aux.
Cont. operador Ruf. 200-25'J. Esc.
ôt.t., dat., no;., cont. D. Po:. Dat.
aux. noç. p| alto 140-170. Boys
estd. gin. Av. P. Vargas. 435

605.
ASSISTENTE CONTADOR"- NCrJ.
380,00, prática bancári;,, iéc. cen-
tab., branco, de 25:28 anos. Sen.
Dantas, 117, gr, 223.

CONTADOR OU TÉCNICO 
'cj

CRC p/ firma pequena atualizado
chefe escrit. 350 — Av. Rio
Branco, 151, . loia, _'/_.. Cariei-

assinada refer.

emp. Ord. 80 mil. R. Marquês
Valença, 85 - Tijuca. Tel. 34-7093.

PRECISA-SE de boa cozinheira, R.
Teodoro da Silva. 358. 

PRECISA-SE" uma moça que ta-
nha alguns conhecimentos de co-
zinha e ajude na lavagem de
roupa. Tem máquina. Bom orde-
nado. Rua Soriano de Sousa, 131,
Prolongamento dl Galeria Eskye
(Tiiuca).

COZINHEIRA fina c| refs. Crj
70 000. Tel. 46-7911 - R. Ur-
bano Santos n. 72 — P. Verm.

PRÍCISO cozinheirt*.-arru madeira.
Iratar Rua Xavier da Silveira, 90,
ap. 1 004.

POSTO 5, para comercio, ap. em
primeira locação, qt. e il.,. kit-
chnete c banh. Aluguel 230 000.
Tel. 57-8573.

COZINHEIRA - Precisa-se para
casa de família — Exigem-se
pratica e referencidi — CrS .,
100 000 — Rua Francisco Otavia-
no n. 132 - Tel. 27-4566.

ZONA NORTE
CENTRO - Aluga-se na R. Mi-
guel Couto n. 23, o coniunto n.
301. Fronte, c' ampla saln e ba-
nheiro. Tralar 32-6750 o 42-0425.
CRECI 210.

ALUGA-SE quarto p/ escritório
ou rapaz solteiro. Ver Travessa
Dr. Araújo, 191 — Praça da
andeira.

CASTELO - ALUGO, Av
Churchill, 129, conjunto
çj 100 m2, comercial, c]
telefone. Ver local com
porteiro Lima.
ESCRITÓRIO centro luxo cl tele-
fone ar refrigerado, lambris, ta-

petes, moveis do estilo e te. pas-
so contrato e vendo instalaçSes
Telefone 26-1139. Daso MCr$ 8 000
aceito participação negoejo serio.

ESCRITÓRIO - Trnnsfere-se tsl.
e contrato, sala a quem ficar com
cs móveis. Praça Pio X, 78 sala
915. Dr. Adolfo 15 ás 18 horas
Tel. 43-9603.

ALÜGA-SE ap. n. 102 na Av.
Getúlio de Moura, 1 839, cm
frente à Estação Nilópolis. Um
salário mínimo mensal. Contrato
cem três meses de depósito. Trn-
Tar pelo telefone 57-ftQlO,

ESCRITÓRIO - Aluga-se, olima
sala frente ou duas vagas mo-
veis, telefone, melhor ponlo Ci-
nelandia. R. Senador Dantas, 3 —

5.° andar, esq. Passeio.

ESCRITÓRIO no Méier - Alugo
parte, no centro comercial.

Preferência quem tenha telefo-
ne. Aluguel Cr$ 70 000. Ver e
tralar de 16 às 19h. na Rua Cons-
tança Barbosa, 152, _/ 201.

DIVERSOS
VERANEIO - S. Pedro da Al
dein, prox. de Cabo Frio — Alu-
ga-se ap. e cnsn, mobiliado p|
dias ou temporada, 11 100 m da
praia - Infs. tel. 42-5248, das
13 às 19 horas.

Âv. Rio
Branco, 14

Aluga-3e o ló° ondar c/ m/
m 130 m2, Ver no local. Pro-
postas no proprietário. — Rua
Beneditinos, 10 sobreloia.

COZINHEIRA - ARRUMADEIRA.'Prec. Parque Guinle — Tel.:
45-0367.
COZINHEIRA - 80 000, precisa
se competente cas» do 4 pessoas.
Gomes Carneiro, 141 ap. 701
Ipanema.

COZINHEIRA E UMA AJUDANTE
com pratica de pensão — Prec
so na Rua São José ri. 82 -
1.° andar.

dades de Benfica, mínimo ginásio,
grtinde prática (comprovada)

de arquivo em geral. Faz-se ne-
cessário pessoa que tenha tra
balhado anteriormente em firma
comercial ou industrial. Semana
de 5 dias — Salário inicial p/ ex-
periência 220 mil ci reajuste ime
diato — Tratar no Centro, na Av,
13 do Maio, 23, grupos 614 e
613.

PRÍC1SO de uma cozinheira que
saiba fazer salgadinhos, na Rua
Haddock Lôbo n. 367 - Bar do
C lube Municipal

PRECISA-SE de uma empregada
paro cozinhar e ajudar
mar, casa de um casal nn Rua
Progresso n. 112 - 32-4468

PRECISA-SE de boa empregada
para casa de uma senhora para
cozinhar o trivial variado e fa-
:er todo o aerviço doméstico —

Saída todos os domingos. Paga-
se bem. Pedem-se informações, •
Run Afonso Pena n. 57 — Had
dock Lôbo.

AUXILIAR DE ESCRIT. dact., p
trab. rio Andaraí — Serv. gerais
Rapazes maiores, ótimo sal., tra
tar na Av. Democráiicos, 627, e
301 — Bonsucesso.

DACTILOGRAFAS -
ESTENÓGRAFAS -
SECRETÁRIAS
AGENCIA LINK - Secrctíria-Da-
tílogriifa, c| ótima redação e hai*
tante pratica, p| Seção PesscM —
México,_21 ,_10.o_ and;
DÀCTILóGRAFCXAf - Com bas.
tante prática. ótimo3 salários. R.
Conde de Bonfim, 375, sobreloja.
DÊ NIL adm. estenolport, o ea»
teno Bilingüe, 3001600 — Aux.
contab. mjr. 300 tri-ciclista. dac-
tilógrafas — Av. Rio Branco n„-
185 - sala 923.

AUXILIAR DE CONTAB. dact. pi
trab. no Centro cj curso tec. serv.
gerais — Môçns ou rapazes maio-
rtt% — Tratnr na Av. Democráticos
n. 627, sl 301 - Bonsucesso.

DACTILOGRAFOS (AS) pralicí;
mínima escrit. 2 anos. Solteiras
cale. gin. 1301150 - Av. Ric,
Branco, 151, slloja, s| 09.

COZINHEIRA - Cart. ou ref. R.
Pedro Guedes, 49, np. 202, Ma.
racanã. Ord. 50 mil.
COZINHEIRA -Precisa-se, uma
para casa de família de tratamen-
to. Exigem-se referências, R. Gu-
rupi, 159 — Grajaú. '

PRECISA-SE de cozinheira que
dê referências. Rua Conselheiro
Lafolate n. 32, ap. 201. Tel.i
47-3727.
PRECISA-SE de uma cozinheira
com pratica de restaurante e Ian-
che — Rua do Riachuelo n.° .
405-E.

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática e quo dú referências pa-
rn cnsa de tratamento, Rua São
Clemente, 243, casa XXI.

COZINHEIRO - Precisa-
se p| casa de 1." catego-
ria. Tratar na R. Teófilo
Otôni, J5_-_Sala_l 013.
COZINHEIRA' - Trivial variado,
Rua Uruguai n. 5401101. Ordenado
Cr$ 60 000. Tratar das 9 òs 11

PRECISA-SE de cozinheira ^ de
forno c fogão ou trivial fino —
Pessoa de responsabilidade 3
boas referencias. Trntar pessoal-
mento. R. Oliveira Rocha, 57,

p. 401 - Tel.; 46-5580.

PRECISA-SE coilnheira d. forno
Fogão pat» casa de alto trata-

monto, umi folga iomanalcom-
plota, tem ajudante, dormir no
emprego, PagiM* muito bom. Tra
lar c| D. Doura, lel. 46-B1B0.

NOVA IGUAÇU - Alugo casa c
galpão anexo com 100 m2, água
luz e Terça, contrato 5 ono» —

15 00O — 46-5044.

ALUGA-SE um quarto para moça
ou senhora que trabalhe fora —

Konsuceasa — 30-0369.

ÃIUGO-casa al., qt., coz., ba-
nheiro completo, mni3 deps. Cn-
sal s| filhos. Rua Quioré n. 170" do Pina

NOVA IGUAÇU — Aluga-se casa
2 qti., aala, coz., banheiro, gde.
quintal, 15 m. a pé da estação.
Aluguel NCr$ 70,00, dose. em
folha. Trat. Rua Canudos, 172, op.
101, antiga 12, IAPC lraj.<.

ALUGO-coso q., s.;-'cozinha, à
Ruo Ssiitarém 107, fundo» - Pi-
nha Circular. 

ALUGA-SE ou vende-so loia com
301 m'2 no Edifício Avenida. 25,
do lado da Ruo SSo Bento, próx
Av. Rio Branco. Tratar com o Sr
Antônio. Tel. 43-4511 e 23-1353.

ALUGA-SE em Remo» uma meir,
água, com sala, quarto « cozinha.
pnrn um casal som filho*. 130 rnll
desconto em folha. Tratar na R
Barreiros 397-A - Sllva^

AtUGA-SE um quarto indepen-
dente a rapazes. Rui Megalhãe3
Castro, 230 - Riachuelo.
ALUGA-SE casa com grande quin-
tal, 42 000. Desconto cm folha.
Rua São Jorge, 239 — Austim.
ALUGA-SE ótimo ap. na Rua Frei
Pinto, 75-A c 1 ap. 201. Estação
do Roch;. i .

ALUGA-SE Rua Lucidio Lago, 91
./ 210, pl 100 000. Chaves _/
porteiro. Tratar Trav. do Paço n
23, s/ 1 003,

ALUGA-SE 1 casa com.3. quartos,
2' aalas, com cinteco, banheiro,
cozinha, gás da rua, e quintal.
Elia Filgufeiras Lima 59-A, c| 3,

ALUGA-SE na Ruo Alice Figuei
redo, 32, o àp, 302, com 2 gdos.

s, 2 gdej. qusrto£, quarto c
dep. empregada. Está em pin-
tura, aluguel NCrS 250,00 mais

'.42-0773 e 47-9731.

ALUGUÉIS? — Arranjamos «asas,
«ps., lojas • fornecemos os me-
lhores ftaderas da Guanabara —
Rij» do Resende 39, sl. 1103
ALUGUEl-flADOR para casas, aps.
• salas. Proprietário dfl gabarito.
Tel. 23-B9S0. Não cobramos >_x_
d* inscrição.

AlUG^-SE, quarto, entrada inde-
pcnyents — Cr$ 30 OÕo; -depósi-
tu 3- meses. R. Gomes Serpa, 149
—. P.i>dade.
ALJUÇA-jSE um ap.^ c/ . 1 quar-
tot. .ftãfa e dependências, como.
dos* gràndas, construção nova,
* • pequeno distancie ida estação
-.¦ ír§j(3,150 000 - Rua 12 de
Fíyefejro, 70 — Bangu.
ÁÇiÇiHIETA — Alugo ótima casa
qbaWo, iala, cozinha, banheiro.
érVa, quintal, Rus Cardoso de
Castro, 101.

ALUGA-SE ap., sl., 2 qls. Rua
Carollna Machado, 712 — Alu-
guel NCr$ 200,00 - Tratar Sr.
Canedo, no local — Madureira.

ÃLÜGA-SE querto mobiliado a ra-
ar. Av. Democrático;, 485 — li-
¦fone 30-1491.

BONSUCESSO - Aluga-s* sala
conjugada e banheiro a casal que
trabalhe foro. Rua Olga. 55
Fundos. „
ãÕNSUCESSO - Alugamos ólimo
ap, com 3 quartos, sala ampla,
bonheiro eocial, depend. do em-
pregada e área de serviço coni
tanque na Rua én Proclamação
n." 736, ap. 202. Chaves no local.
Tratar na Imobiliária Lemos Ltda.
na Av. Nilo Pecanha 26, sala 702,
tels. 22-24B3 ou 42-9506 com o
Sr. Paulino.

LOJAS
CENTRO

ESCRITÓRIO NO CENTRO - Pas-
io contrato cj mobiliário modtr*
no em jacarandá, telefono, duas
salas, banh. privativo, aluguel
barato, quaso esq. Rio Branco cl
Ouvidor. Tel.: 42-1922, parte di
manhã.

PARTE DO ESCRITÓRIO - com
(elefone — Castelo — Tel. ...
32-2705.
SALA cl 30 m2, banhairo. Av,
Preí. Vargas, 590, frenle p| Uru-

guaiana. S-1708. lnf. 46-8350

COZINHEIRA - Precisa-se com
prática, referências, carteiro. Pa-
gn.se bom ordenado. Av. Atlân-
tica n. 2 672, ap. 402, esquino
de Santa Clara.

Centro
Preclsa-se alugar para ins-

lalação comercial área mínima
do 700 m2 em edifício no Cen-
Iro. Cartas c| detalhes para
portaria dêsle Jornal, sob o
n. 226930.

EMPREGOS
DOMÉSTICOS

ESTÁCIO - Alugo loia vazio pf
qualquer negócio. Rua Pereira
Franco, alug. 200 mil, taxa» -

42-1337 - CRECI 764. _

Loja - alugo no cas-
teio, Av. Churchill, 129,
com 160 m2.-Ver local

porteiro Lima.

EMPREGADA pnra pequena fa-
mília, prr;cisa-s* na Rua Peret-
ra de Siqueira n. 93, casa 8 —

Não lava nem passa (esta rua
começa na Rua Sâo fVancisco
Xavier n. 115).

PASSA-SE conlrato loia e sobta-
do com luz, força t telefone.
Pua Sacadura Cabral 153. Tratar
pelo tel. 28-8328.

SALAS COM TELEFONE - Pa:
contrato de 5 anos, do 1 andar
na Praça Mauí. Aluguel barato.
Tratar pelo tel. 23-3588 - Car-
valho.

ZONA SUL
BRAS DE PINA - Alugam-se 2
casa. 130 000 cada. R. Manoel
Cavaneln 723.
CORDOVIL - Aluga-se ap. de
cl., 2 qts., nn Rua Caruná, 165,
ap. 101. Chnves p/ favor no op.
S-101 - Infs. tel. 34-2677.

FIADOR??? - Fornoso todos ot
documentos em dia. Rosotvo na
hora — Av. Rio Branco, 1S5 a|
1 819 - T.l. 32-2503. 

CATETE -- Aluga-se Rua do Ca
teio n 214, loia - Tratar na
FJMK. _ AV. Rio Branco, 156
- g. 1 231 - Tel. 52-9059

LOJAS — Aluga-se para comércio
fino, na Run Duvivier, junto
Atlântica. Tratar na Rua São Josu
90 sl 1207 das 15 ài 17 horas
com Dr. Neves.

ALUGAM-SE 2 caso- vlla, quar-
to, snla, cozinha. Cr$ 110 000.
Desconto em folho. Rua Jauapô-
ri n. 75 ^- Cascadura.
VAGAS e 1 quarto, aluga-Ee u
rapar, do comércio, com refeições,
ambiente familiar. R. Dias da
Cruz, 108 — Méier.

PIADOll? Forneço com todos do-
cumentoa irrecusável. Pça. Tira-
dentes. Run Imperatriz Leopoldi-
na, 8 si 1404. Tel. 52-2060 R-70.

FÍÃDOR — Para casas, aparta-
mento • lojas, irrecusáveis, »e-
mos proprietário • comerciante.
Solucí» ripida «m 24 hons. Av.
13 dt Maio n.o 47, sila 1603.
Tal.: 42-9957.

ALUGO apt. nôvo de fundos, sa-
la, quarto, a casal ou duBs pes
soas .Rua Barão do Bom Retiro,
238, :op. 201 .- Eng. Nôvo.
ALÜGA-SE unia casa com quar-
to,, sala. e cozinha etc. Rua Ho-
norto 738 — Méier.
ALUGA-SE casa em Magalhães
B&stos, .próximo da estação, com
3 qts., 1 aala, coz., varanda etc,
Rua Coronel Cunha, 121. Chaves
ao lado.
ALUGUEL — Nao parca tampo.
fiidore* irraeyiáv«ii. ió na Rui
lucidio lano, 91, sala 402. Ma
lhores condições tal. 49-2373.
ALUGA-SE casa, quarto, sala e de<
pendências. Rua Cirno Mais, 100
cl 10 Méiír.

LOJA — Av. N. S. Copacabana
1 072, Loia 4. Aluga-se ins-

talada sapatarla e modas, contra
to de 5 nnos, panar sá a instala
ção d o ar refrigerado. Aluguel
NCrS 400.00 por mès. Trotar pe-
los telefones: 25-0667 e 30-9607.

LARGO DO MACHADO Cr.
Ccmol. Alugo loj. e sob. lo|.,
passo cont. uma bóutique. Tel.
45-3983.

OLARIA — Aluga-se o up. 101
da Rua Noemla Nunes 489, c
2 sis., 2 qts., ts dependências, no
final ônibui Ccpacabna. As cha-
ves no ap. 102 c| D. Zulmiro
Tratar Av. Antenor Navarro, 175

B. de Pina.
OLARIA — Ramos. Procura-se op.
pequeno para alug.ir até 130 000,
Chamar p| favor Lourenço. Tel.:
42-084B.
PENHA — Aluga-se ap., sala, 2
qts. - Cr$ 180 000 - Ver na
R. Quilo, 418, ap. 201-F - Cha-
ves no 401-F c/ D. Sebastiana.
Tratar R. Barreiros, 614 — Ra-
mos - 30-1431.
PENHA — Alugo op. 1 snla, 1
quarto, co7inha, banheiro. Ver
com porteiro. Rna Cintra, 65,
ap. 103 — Tratar Estêves — Tel.
32-8902. y>!

ÃLUGA-SE quarto direito lavar e
cozinhar, Rua São Paulo, 74, ea-
tação Sampaio, 58-8028, Sílvio.
ALUGA-SE casa confortável, aala,
quartos; veranda:, garngom,' de-
pendências completas.' Rua Fran-
dtco Bernsrdíno Tf •-• Riachuelo.
ALUGA-SE ep. 301 à Ruã~Mãgc"
lhães Cutro, 185, p| 200.000 c|3
quartos, sala e deps. Tratar na
Trav.do.Pnço, 23, s! 1003 — Cen-
tro. 
ÃLUGA-SÊ ap. 101|I031104 - R.
Cfrristcrvão. de Barros, 370. — Qt.,
sl., banh., coz., área. Tratar no io-
cal apenas de 9 às 12 horas.

ENGENHO DE DENTRO - Alugo
1 sala grande p| 1 casal que. tra-
balhe fora e 1 quarto para uma
moça. Rua daa Oficinas, 16.
ENGlNHO-ÒE"bENÍÍFÒ - Aluga-
se um quarto grande, cozinha,
banheiro e irea coberta, na Rua
Doutor Leol n, 244-A.
ENGENHO DE DENTRO - Chave
de Ouro — Aluga-se casa tipo
ap., quarto, sala, com todas de*
pendências. Rua Venàncio Ribei-

276-F;. 
•

ALUGO np., 2 q., s.. c„ b. comp.
e área. R. Cachambi, próx. Av.
Suburbana. Tel. 49-1413. 180.
ABOLIÇÃO - Aluga-se ótiinê ca-
sa ds frente, c| 2 qts., sala, ba-
nheiro, cozinha e área c| tanque.
Ver na Rua Figueiredo Pimentel,
21, procurar chaves na casa 3.
Tratar no L. S. Francisco, 26, IO.0
- s. 1 003 - Tel. 43-8009.
ALÜGA-SE, casa grande de faje, 3
quartos, 2 leias, cozinhai banhei-
ro, varanda, jardim, porão, na
Rua 21 tfe Abril n.o 19'-, Esta-
çao de Quintino — Tratar no n.°
26. . ., .
ALUGO, casa pequena,.a> pessoa
qüe trabalhe fora. Rua 

'do 
Ro-

chS, 
'281: -^ Rocha. ' ¦ ¦

AtUGA-SE Rua Vasco da Gama,
70, i fundos, ap. 303, Todos os
Saptost p/ 220 000, com 2 qls.,
saia, dep. d« empr. Apanhar cha-
v_S no ip. 401. Tratar na YraV.
do Paço,>23, s/ 1 003. • •

ALUGAM-SE aps. de 3 quartos,
ssla e deps., na Rua Coração óâ
Maria, 123, c/ 6, p/ 300 000
rr.enjais. Chaves no ap. 201. Tr,
tar ns Trav, do Pojo, 23, .1 tos.-

EMPREGADA - Precita-se para
pessoa, todo serviço. Pedem-si
referências. R.
323, ap. 402.

5 d-j Julho n."

LEBLON - Precisa-se ao emprega-
da para todo serviço de casal. -

Aceita-se com filha menor de cia
co anos. Rua Gen. S. Martin, 216.

FAMÍLIA estrangeira residente no
bairro de laranjeiras, precisa de
copeira-arrumadeíra c cozinheira
de forno e fogão com experien-
cia. Tratar na Av. Lôbo Júnior,
1 672 — Penha Circular.

OFEREÇO cop.-arrumadeiras, co
zinheiras etc. Com referencia <
doe. Tcl. 32-0584. 32-5556. Ag.
Riachuelo.
OFERECE-SE n-oça de rerponsa-
bilidade por dia, t. serviço me-
nos cozinhar. Diária 5 COO. Cop,
Ipanema — Leblon — 47-9851 ¦

ÒFERECÉ-SE uma senhora para
acompanhante e nióis serviços
leves - 48-8944.

LOJA COPACABANA - Passa-se
centrais nôvo 5 anos. Qualquer
ramo. Rua Barata Ribeiro, 467-A

Funcionando modas. Sr. An<
tônio.  
PASSO LOJA - Rua Machado Ue
Assis, 31, boxe 15 (salão Havaí),
por 2 500. Ver de 9h às 12h ou
telefonar 43-6720, de 14h às 17hs

PASSASSE um contrato do 5 anos
de uma loia situada à Rua Dini-
mo Ulrich, 183, loia C. Chave com

porteiro, não 6 permitido esta-
belecer botequim. Tratar Av. Rio
Branco n. 277-7.o gr. 710 com Dr.
Jorge. Tel. 22-3376, 42-0337,

OFEREÇO 2 portuguesas - Uma
Copeira, babás e cozinheiras -

Agência AlemS Olga — 37-7191
— Av. Copacabana,_534t_ap1_402

ÕFERECE-SE empregada, de boa
aparência, copetrar e arrumar ou
todo o serviço de casal, menos
passar. Tem referencias e do-
cumentos. - 56-1294 - Ordena-
do CrS 80 000, pref, Copacaba-
na.

COZINHEIRA - Precisa-se de uma
com referências, Rua Barão do
Flamengo, 22, ap. 60K

COZINHEIRA - Referências. Rua
Barão de Itapagipe, 21, ap. 904.

COZINHEIRA - Precisa-se forno
e fogão. Paga-ia bem, boa apa<
rência. Pedem-te referências. Tra-
tar na Praça Eng. Nóvo, 3 — Em-
baixo da Estação c| D. Ruth,

COZINHEIRA - Precisa-se que
durma no aluguel e apresente
carteira, no Rua José Higino, 41
— Tijuca.
COZINHEIRA _ pequenos serviços,
duas pessoas, 60 mil. R, Cons-
tança Barbosa, 45, ap. 301 -
Méior.

AMAC APPIIMADE1RA5 PRECISA-SE de uma boa empre-
AMAS, AKKU/V1MUEIKM3 gac|a para toJo serviço c|,, U1)1 cs.
F COPEIRAS sal sl filhos - Paga-se bem. Pe

Rua Conde dc Bonfim, 722, op.
506 — Tijuca.

COZINHEIRA - Precisa-se trivial
fino para família pequena, passa
roupa. Exigem-so referências. Or-
denado Cr$ 80 COO. Av. Barlolo-
meu Mitre 174, ap. 402 — Leblon.

COZINHEIRA - Preclsn-se para
trivial vari«lo. Ord. 90 mil. Pe-
dem-se referências. Raimundo Cor-
reia, .75/101 - Copac.

PRECISA-SE do uma copeira -

arrumadeira de boa aparência —

responsabilidade e referencias -
Tratar pessoalmente R. Oliveira
Rocha, 57, ap. 401 - Tel
46-5590.
PASSADEIRA - Fabrica dc con-
fecções de senhora precÍ3a com
pratica. Tratar na Rua Gonçal-
ves Dias n. 30-A — Sobreloja.

PRECISA-SE de uma moça de
confiança para cuidar de um op.
de pessoa só — Telefone 49-3898
- Sr. José.
PRECISA-SE de uma senhora de
responsabilidade para cuidar do
unia senhora de idade.— Tel.:
3Í-657K
PRECÍSA-SE uma empregada^ de
15 a 17 rmos, casa do família 3
pessoas sen*—íoxo -s^-Rua JoSo
Afonso n. 15 — Humaitá.

COZINHEIRA que lave s paste
muito bem e dô referencias —
Ord. 60 mil. Rua Assis Brasil

70, ap. 1 002.

COZINHEIRA com referências que
durma no emprego. Precisa-se. R.
Silveira Marlins, 76-A cl 16. Ca-
tete. Tratar depois do meio-dia.

COZINHEIRA - Ordenado 50 000
referencias dormindo no emprego,
Rua Major Aviía, 456. Praça Saens
Pena.

PRECISA-SE empregada para ca-
sal todo serviço, R. Laranjeiras
n. 475 - ap, 803 - Paga-se
b em.;
PRECISA-SE de babá com prátl
ca para 2 crianças, paga-se bem
com boas referênciüs. Afrânio de
Melo Franco, 1251201 - leblon,

PRECISA-SE - Empregada, paga-
se bem, exigem-se carteira e rt-
ferências. Santa Clara 105 ep
902.

PRECISA-SE de urna empregada
de meia idade para cozinhar
ajudar nos serviços da cisa
Teodoro da Silvo n. 373 - Gra-
jaú

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - Pre-
cisa-se com prática de extração
de notas fiscais — Apresentar-se
nn—6y.:..!fnAc.a.- *^ " Bonsucesso.

ADMITE-SE operadora de máq.
astrn conhec. contab. 250 mil.
Recepcionista, ótima ap. Av. Al-
mirante Barroso, 91, s[ 607.

AUXÍLIAR moça créd. cobrança,
dat. com prática para Botaf.
200 000, íolt. Av. R. Branco,
151_s! Ioia_sl09.
AUXÍLIAR DE ESCRITÓRIO -
Firma atacadista precisa rapaz re-
ervista até 25 anos com curso
ecundário que escreva desenv

baraçadamente à máquina e que
ttínha conhecimentor, gerais. Or-
dendo inicial NCrJ 1301150. Lar-
go de Santa Rita 6\Q — Sr. Cor-
deiro.'ãssistèntFY/ "escritório "-"-
Firma de grando prejuçao • con-
coito admite riipax ató 35 anos,
curso secundário, bom português
a boi caligrafia — Faz-se neces
sário que tanha trabalhado an
teriormento *ni •scritório — Se.
mana do 5 dias • salário inicial
de 220 mil c/ rtajuste imediato
apis «xperincis — Tratar na Av.
13 d» Maio, 33, grupos 614 •
613.

DACTÍLOGRAFO (Al n'Uils prati-
ca contábil até 30 anos ló0|20ü
p[ Centro e S. C, — Av, Rio
Branco, 151,_ sjloja, 2J09.
DIPLOMATA procura babá a co-
zinheira com ótimas referenciai.
Flamengo, 25-2428. Salário inicial
NCr$ 70,00.

PRECISA-SE de emp. para cozinhar
e arrumar p| peq. família, nas
Laranjeiras. Tratar só na parte da
tarde, no Largo do Machado, 29,
ap. 504.

PRECISA-SE de uma empregada
que saiba cozinhar, que durma
no emprego — Na Rus São Ja-
nuário n. 756 — apartimsnto
101.
PRECISA-SE empregada domes-
tica para cozinhar, passar c pe
quenas limpezas. Rua Delgado
dc Carvalho 52 ap. 201. Largo
Segunda-feira. Tijuca

PRECISA-SE pessoa responsabilida-
de para cozinhar e arrumar. Pa-
ga-se bem. Tratar Banco Lar Bro-
sileiro. Ouvidor, 98, 3.° andar,
Cambio. D. Isabel.

SENHORA espanhola, 35 onos, co-
zinhando forno • fogão, fazen-
do todo serviço — Ofereço 8
anos - Ref. 52-8703. 

LAVAD, E PASSADEIRAS

AUXILIAR PRINCiPIANTc - Deci
da logo seu ingresso em carreira
de grandes perspectivas. Apôs
breve estágio, você estará coloca-
do em emprego de salário supe-
rior a 150 mil. Garantimos ime-
diato aproveitamento. Dactilógra-
fia, Secretariado, Estenografia,
Aux. de Escritório, Aux. Contabí-
lidade, Port. Inglês. Matemática
e Recepcionistas. Informações Av.
Pres. Vargas, 529, 18.". Av. Co-
pacabana, 690, 6°. Catete, 214,
sMoja. Maria Freitas, 42, ajloja.
Conde de Bonfim, 375, sjloja.
Dias da Cruz, 185, sala 223. Ba-
rão do Amazonas, 526, lilojo, Ni-
terói. Nilo Pecanha, 195, jjlojs.
— Nova Iguaçu.

ESTENO dactilógrafa com prati--
ca comprovada. Cisada-solleira (lj
e (1) dactilógrafa prática, Av.
Rio Branco, 185 si 1021.
FUNCIONARIA - Precisi^TW.
do datilografa, com conhocimen-
to de contabilidade. Tratar nc
Imobiliária Oalarnars S.A. Av.
Presidenta Vargas, 446, 3.° rn-
dar.
PREC ISA-SE secretária dat. con»
prat. boys menores. Av. R. Bran-
co, 185 s| 325,
SECRETARIA EXECUTIVA. Admf-
ie-sa cj ótima aparência para Em-
baixada. Perfeita dacitlografa c/
sólidoõ conhecimontes rio serviço.
Salário inicial 130 dóUrei. Av.
Pres ^_Vargas,_529, 1B," ondar.
SECRETARIA" - Firma represen-
tação, dactilografia bem praticada,
Av. Gomes Freire, 315, snla 1 007,
das_9_às_12 horas.
SECRETARÍA-datilógrãfã--^"Preci'-
:>a-so para trabalhar ixpcdionfw
da tardo, Exignm-se referências

pritica. Tratar Rua Siqueira
Campos, 43, saU 836, depoit das
Ió horai.

VENDEDORES -
CORRETORES
CORRETORES - Cobradores. Am-
bos 03 sexo:. Área de Copaci-
bana. Negócio em franca alivid.v
de. Fixo NCr$ 100,00 4- comis-
sõec. Senador Dantas, 117, sat»
632 - 09,00 - 11,00 hs.

CHEFE DE ESCRITÓRIO - NCrí
500-650,00 prática 3 anos, Tec.
contabilidade, conhec. Legií, Tra-
balhista, do 35-45 anoa — Sen.
Danlas, 117, s| 223. 

AUXILIAR DE LAVANDERIA -
Com pratica — Rua Ferreira Via-
na n. 81 — Flamengo.

CONFECÇÕES - Precisa-se de
passador com pratica de ma-
quinas Hoffman — Rua do Li-
vramento n. 138, 3.° pav
LAVADOR E LUBRIFICADOR DE
AUTOS — Precisam-se na Rua da
Proclamacão n. 901. Tel. 300077,
com Artur Fonseca.

COZINHEIRA - Paga-se 70 000,
c| documentos, dormir no emprè-
go — Av. Maracanã, 1525, ap. 2
— Muda.
COZINHEIRA - Precisa-se. Pode
dormir no emprego. Rua Umari,
51 (transversal à Rua Pereira da
Silva). Laranjeiras.
COZlNÍlElRA - Precisa-se de uma
pnra o trivial variado. Exigem-se
referências. Paqa-se muito bem.
Ataulfo de Paiva, 80, up. 813.
— Leblon.

DENIL adm. aux. pessoal - aux.
administrativo, 25Í35 anos. aux.
scrit. dactilografas. Aux. de

cont. Av. Rio Branco, 185 —
923. 

ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
— Precisa de um aux. et prática
de escrituração em livros fiscais,
serv. Interno e externo. Compa-
recer à Rua Conde de Bdíifim n.
246, sala 304, dos 16' às 13 ho-

LAVADEIRA - PASSADEIRA -

Precisa-se com referencia:. Or-
denado CrS 50 OOO - Náo tra-
balha aos domingos — Tel. ..
27-4815.
PRECISO de moça para lavar
passar e arrumar que durma no
empreao — Av. Oliveira Belo
n. 408 - Vila da Penha.

PRECISAM-SE passadeiras, Tintu.
raria, Haddock Lôbo, 53. Telefone
48-8530.

COZINHEIRA, trivial fino, pas
sando alguma roupa. Av. Atlân-
lica, 3 7721501 - Tel. 27-4486.
Ord. 70.
COZINHEIRA - Precisa-s. ti r».
ferências e prática p\ família do
troto — Av. Atlântica, 2)12.604.
T.l. 36-2522.

PRECISA-SE para lavar toda
roupa (à máquina). Passar roupa
de 4 meninos. Trabalhar de do-
mingo a quinta-feira, dormir no
emprego e folgar semanalmente
às sextas-feiras e sábados. Favor
apresenlíT-íe com referência mi-
nim? de 6 meses. Ordenado: Cr$
50 OOO. Endereço: Rua Gustavo
Sampaio, 639/902 - Leme.

ESTUDANTE DE DIREITO - Mâ-
ça pnra trabalhar em escritório
de advocacia ligados o imóveis.
— Precisa ser dactilógrafa. Tra-
tar com Dr. Mílton Moura na
Rua da Quitanda n. 19 — sala
312 (31 - Telefone 31-2820.
FATURISTA - Precisa-so do .xl-
mio datilografo faiurista (rapas),
com grando prática na extração
dr duplicatas. Indispensável boa
caligrafia • segurança nos cal-
culos. Cartas para u Caixa Pos<
Ial n. 3508 — Rio/GB.
FUNCIONÁRIOS do Escritório
quo tanha competência • tanho-
cimentos do cantabilídado, para
trabalhar om Empresa do Oní<
bus. Exige-se referências.
ESCRTtÜRÃRIÕ coni~~prática livro
compras fats., boa letra, gin. p[
S. C 170. Av. R. Branco, 151,
s| loja s| 09.

PASSO contrato loia vazia, com
Alvará de of. mecânica, com com-
pra e venda do peças. Aceito
oferla. Rua Vise. de Santa Isa-
bel, 220.

ZONA NORTE

ENGENHO DE DENTRO - Alugo
R. Mario Calderaro, 67, casa 3

s., q. coz., banh., area c]
tanque. NCr$ 140, mais taxas

R, -Teof.. Oloni, 123, s| 201
TeL 43-2750 - CRECI 727,

ENCANTADO - Alugo 1 quorto
grande, 1 ou 2 rnâças, CrS 55 OOO.
Lavar e cozinhar. Rua Bernardo,
317, ap. 102, D.a Lindalva. T.l.
49-e938.
ENGENHO NOVO - Aluga-se 1
bom quarto 6 uma ou 2 pes-
soas, quo trabalhem fora. Único
inquilino —. 50 cruzeiros novos.
- Rua 24 de Maio n. 915, casa
30, ap. 101.

QUARTO — Alugo-se mobiliado a
2 senhoras, de preferência mie
a filha. Rua Filomena Nunes n.c
886 — Olaria.
RAMOS — Alugo uma casa. R.
Nabor do Rego -n. 54. Tralar
57-4663 - 5ilva_F.°

AUXILIAR e RIO DOURO
ALÜÕXSE ume calãrí^cTls'.,-!!'.

coz., boas informações, desc,
em folha, ou fiador — Rua Ma-
cabu, 431 — Vilo Sta. Teresa.

ÃLÜGA-SE 1 casa na Rua Pires
do Rio, 15B em Edan, 2 qts., se-
la, coz., banh., NCr$ 80,00 -
Desc. em folha ou fiador — Ver
no local diariamente e tratar na
Rua Sousa Lima, 48-A — Tel.
47-6161 - Sr. Ivo^
ALUGA-SE casa 3 q., 2 :., centro
terreno, 130 000, Rua Almeida
Reis, 40 — Cavalcinti.

ALUGA-SE 1 op., 2 q., sala, co-
pa e demais. 1 casa, 2 q., sala
a 

'demais; 
Rua' Jacé n'. 120 —

Colégio.

ALUGA-SE loja no Rua Barão de
Mesquita, 424-B — Ver no lo-
cal. Trotar com o proprietário
— Rua Beneditinos, 10, s/loia.

.IOJA

PRECISA-SE empregada para todo
o serviço, com muita prática —
Exigem-se referências — Paga-se
bem. R. Pinheiro Machado, 103,
ap. 604 - Tel. 25-1040. 

OFEREÇO 2 mocinhas chegadas
de Pelotas p/ todo serviço, sa-
bendo cozinhar - 52-8708.

OFERECEMOS ótimas arrumadelras
copeiras e babás com carteira
boas_ referências — Tol. 52-4604.

ÒFÉRECE-SE senhora p| serviço
de casal ou três pessoas. Cartas
portaria dêste Jornal aob o n.°
347 537.
OFEREÇO empregada todo servi-
ço das 8 òs 5, 60 mil. Lourdes.
25-2661.
PRECISA-SE «m.r.gada sem com-
promisso para lodo serviço de
família d. 3 pessoas que saiba
eexinhar o trivial fino. Lavar cem
maquina • passar, quo durma no
local do emprego — Ordenado
mensal: CrS 100 000 - Tralar R.
Barata Ribeiro, 299, ap. 401.

PRECISA-SE de empregada para
tedo serviço — Paga-se bem. Tra
tar na Praia do Flameigo, 400,
ap. 1101.
PRECISA-SE empregada para lodo
serviço com referências — Rua

FIADOR. Casai,' ap.., própria-
tário -comereiantt. Solução na
hora. Av. Rio Branco, 185, oala
604.
FIADOR - Para mil, spirti
manto • lojat, irrecusáveis, te-
mot proprietário 4 comerciante.
Solução ránlde om 24 horts. Av,
13 d. Maio n.o 47, tala 1603.
T.l.s 42-9957.
MEIER - Alugo ap. 102 D. ClaU
dina, 218, 2 qts., sala, amplo,
completo.. Tratar. 29-3302 ou ....
454871, Sr. Alfr.do.
MEIER' - Aluga-se r,p. Rua Pe"
dro de Carvalho, 120 oj 312,
com 2 quarto:, 1 tala, banh., co
zinha e dsp. empregada. Tratar
Av. Rio Branco, 277, gri. 809|
10. Tel. 32-7726.

LOJA — Aluga-so na Av. Subur-
bana n." 6 725, local d. muilo
movimento. Tralar na Av. Pras.
Vargas n.° 446-3.». T.I.: 43-1753.

LOJA — No Engenho do Dentro
— Aluga-se grande loja om ótimo
ponto comercial na Rua Dr. Pa-
dilha, 396, loia A. Chavas no
Ap. 101 o tratar na Imobiliária
Dolamar* 5. A. na Av. Presidente
Vargas, 466, 3. andar — Telefone
43-1753.
PILARES — Alugo loja, esquino,
aluguel mensal NCr$ 130,00 -
Ver e tralar no np. 201 da Rua
Edmundo, 420, com Sr. Miguel.

ALUGA-SE ap. de frente, cjuar-
to, sala e cozinho, Rua Itirapena
n. 25, ap. 405, esquina de Silva
Vale.
ALUGO caso 1 quarto, sala, co-
ztnha, para casei. Rua Ibaú, 554

Acari. 
ALUGA-SE ap. com 2 quartos,
sala ccni sinteco, varanda e mais
dependências. Aluguel com taxas
iá incluídas NCrS 180,00 - Rua
Moriça, 96, ap. 301 - Coelho
Neto.
ALUGA-SE casa grande, taqueada,
loja, 2 áreas, 2 quartos, demais
dependências, por 140. Rus Ca
ralba, 480 - Colégio.
COELHO DA ROCHA - Aluga-se
uma casa c/ 1 sila, qto., copa
e dependências, e uma loja. Ave-
r,.da Governador Amaral Peixoto
n.o 76. Chaves no ac, 102. Te-
lafont 34-8311.

.... Aluga-se na Rua Alml , 
ranl. Cockran., 39. lo|a com 80 Mng„:h5e, Couto, 562, ap. 102
m2 • um jirau tom 16 m2. Tra- mHm.
tar el Borcr.t tel. 34.9647.

" Méic
PRÉCISA-SE do babá com prática
— Referências e carteira de saú<
de para tomar conta de uma crí-
dnça de 7 meses — Paga-se bem.
Rua Sá Ferreira, 170, ap. 702.

PRECISAM-SE 2 empregadas pl
2 médicos — Moram só. Todo
serviço — Ord. 100 mil — Rua
Pedro I, 7, ap. 307 4- Praça
Tiradentes.
PRECISA-SÉ de uma arrumadeira.

Ordenado Cr$ 50 000. Tratar
Praia do Flamengo n. C86 —
ap. 101.

RAMOS - Aluga-se loia — R.
Uranos, 1298-A, jterve para vi-
rios negócios, contrato comercial

Tratar 52-4263 - Lopes.

ESTADO DO RIO
ALUGO centro comercial — Loia
com 300 m2 — Rua Mel. Deo-
doro, 159^r_Chaves_no_ 263.
ALUGO 2 saias com telefone,
Ed. Policio dcs Jornalistas. Av.
Amaral Peixcto. Tratar Rua Mal.
Deodoro, 263. 

ESCRITÓRIOS E
CONSULTÓRIOS

CENTRO
AlUGA-SE sala de frente, com
direito a sala de espera, na Av.
Churchill - 150 000. - Telefone
57-8526.

EMPREGADA - Precisa-so para
cozinhar e arrumar fam. quatro
pessoas. Ordenado: CrS 70 000.
Com referências. Rua Sousa Li-
ma, 234, ap. 701. ,

SECRETÁRIA - Precisa
se para empresa de pu-
blicidade. Deve saber es-
crever bem à máquina e
serviços gerais de escri
tório. Salário inicial de
150 a 180 mil cruzeiros
(velhos). Hoje, de 17 às
19. Av. Pres. Vargas,
542, conj. 1602 - Sr.
Machado.
TIJUCA — Arrumadeira parte de
manhã — Pago beir. — Exijo re-
ferências — Rua" Moura Brito
n. 189 t- C-02. — Tratar das 7
às 10 horas.

COZINH. E DOCEIRAS
A AGENCIA Riachuelo tem coz:
nheiras, cop.-arrum. babás etc.
Com doe. e informações. Telefo'
nes 32-5556, 32-0584.
AGENCIA MOTA tem as melho
res diaristas, cozinheiras, faxinei'
ras, lavadeiras e passadeiras. —
Tel. 37-5533, com documentos,
AGENCIA ALEMÃ OLGA -
37-7191 — Cozinheiras, babás
copeiras brasileiras e estrangai-
ras com ref. e documentos. Av
Copacabana n. 534, ap. 402.

PREClSA-SE empregada todo o
serviço, cozinhar, carteira e re-
ferências. Paga-se bem. — R.
P.cnald dc Carvalho n. 21 — ap.
63'.

ATENÇÃO — Cozinheira, precisa^
mos, ótimos ordenados. Rua Se-
nador Dantas, 39, 2." ondar,
«ala 306.
AGENCIA RIZZO oferece banque
teiras forno e fogão, arrumadei-
ras e babás 2 portuguesas etc. —
Tel.: 52-5644.

PRECISO empregadas estrangei-
ras e brasileiras, copeiras, babás
e cozinheiras. Ordenados ató .
110 mil, cerr documentos e refs.
Av. Co pacabana, 534, ap. 402

COZINHEIRA - Precisa-se que
ave para um casal. NCr$ 80,00

mensais — Apresentar-se com
documentos 6 referencias. Rua
General Venàncio Flores n. 71
— Leblon.

PRECISA-SE copeiro-arrumador, p/
casa de casal de alto tratamen-
to, de bca aparência, e com
boas referências de casa de fino
trato, para limpeza. Exigem-se
referências. Tratar na Rua Lopes
Quintas, 497 — Jardim Botânico.

PRECISA-SE empregada c/ boas
referências p/ casal s/ filhos p/
todo serviço. Av. Copacabana n.
862, op._ 1 102.
PRECISA-SE de uma empregada
para todo :erv'ço. Prigò-se bem,
Rua São Clemenie, 164, ep. 607.
— Botafogo.

PASSADOR - TINTURARIA
Precisa-se que saiba lavar, R.
Dr. Bulhões, 9-B - Eng. Den-
ro.

EMPREGADA - Poro cozinha
Paga-se bem. Tratar na Rua Con-
selhairo Zenha, 51
Tijuca.

-5VK--1i»r

PRECISA-SE 2 empregadas uma
para lavar e cozinhar, outra de
14 a 15 anos serviços leves com
referencias. Ordenado a combi-
nar. Tel. 42-5232. R. do Pas-
seio, 70 — op. 612 — Cinedân-'Idla.—

EMPREGADA que cozinhe muito
bem e arrume - 80 000 - Av
Copacabana n. 380, ap. 1 102

EMPREGADA - Preciso, dormln-
do fora, p/ cozinhar, lavar rou-
pas miúda. Solda 17 horas. Rua
Sen. Euz6bio, 15/701. Fiam. Tel,
45-0259. Traga carteira.

EMPREGADA - Para trabalhar em
Petrópolis, cozinhar e arrumar, p/
pequena família. Exigem-se refe-
rências. Paga-se bem. Av, Rainha
Elizabeth, 559, op. 801. Telefone
27-5191.

TINIURARIA - Precisa-se de
uma passadeira de brim e vssti-
dos cem pratica. Paga-se bem.

Tratar na Rua Riachuelo, 191

TINTURARIA MIL CORES - Pro-
cisa-se de 1 passador e uma cai-
xeira. Paga-se bem. Rua das La-
ranjeiras, 203-A. Tel. 45-23420.

EMPREGADA - Precisa-se para
cozinhar e outros serviços na R.
Nascimento Silva n. 133 — 401

Ipanema.
EMPREGADA - Precisa-sa que
saiba trivial simples na R. Ma
ria Qultérla n. 77 — Ipanema.

EMPREGA_D_A para cozinhar, le
var e passar, preciso com expe-
riência para 2 pessota, na Rua
Araras n. 100 - M. Hermes.

FMPREGADA - Precisa-se de mô-
ça de bons costumes que cozi-
nhe o trivial ífino e todo servi-
ço cass casal. Paga-se bem exi-
gindo-se referencias — Rua Al-
mirante Salgado, 158 — Laran-
jelras - Tel. 25-7982.

FAMÍLIA estrangeira 3 pessoas
precisa de cozinheira com práti-
ca. Exigem-se referências. p Preci-
sa lavar e passar roupa miúda. -
Tratar pessoalmente, Av. Copaca
bana, 1 334, op. 1 001. Telefone
47-5113. 

COZINHEIRA do trivial fino,
competente, com referencias. —
Precisa-se para casal tratamento

Cr$ 80 000. Xavier da Sil-
veira, 118-801 - Telefone ..
36-5239.
COZINHEIRA - ARRUMADEIRA

Precisa-se urgente e que apre*
sente referências. Salário Cr$ ..
100 OCO. Apresentar-se na Rua
Fonte da Saudade, 71, ap. 202,
Tel. 26-4509 - Lagoa.
COZINHEIRA - Pr.cisa-ia do tri-
vial fino variado, que dê óti-
mas referências. Ord. 70 000. Tra<
lar Av. Ataulfo d. Paiva n.° 983,
cebertura 01. leblon. — Tel.i

PREClSA-SE de empregada pars ^^F.-—-. —.
ido servljo casal - Rua Ronald COZINHEIRA -Pretisa-so com ra-

Carvalho n. 292 - ap. 1 101 fcrén:;as. Ord. 70 000. Rua Joa-
- Pedem-se referencias. Iquim Nabuco 202, ap. 701.,

OFEREÇO ótima cozinheira de
todo serviço. Ótimas referencias
e documentos. Agência Alemã
Olga - 37-7191
OFEREÇO ótima cozinheira ài
forno e fogão. Copeira-arruma
deira. Ótimas referencias. Agèn

Alemã Olga - 37-7191.

OFERECEMOS - Cozinheira de
várias categorias, cem ótimas re
ferências e documentos. Telefo-
ne 52-4604.

FATURISTA — Admitimos c. mui
ta prática. Av. Pras. Vargas, n.
418, t, 907,
MOÇA — Auxiliar escritório par;
Casa de Saúde, precisa-se com
prática, desembaraçada, boa ca-
ligrafia e que saiba dactilografia.
Tratar no Largo da Carioca, 5,
2.J andar sala 210 — das 13 às
15 hs. Não se atende por tele-
fone.

PASSADEIRA - Casal, precisa p.
um dia na semana — Ord. 5 000.
Rua Sousa lima, 410, ap. 901 —
Tel.: 47-5236.
1INTURARIA - Precisa-se do 1
avador e passade* na Rua Afon-

so Ribeiro, 34) — Penha.

TINTURARIA - Preciso passadei
ra -fazer biscate 2 ou 3 dias por
semana - Pago a peça, R. Cha-
ves Faria n. 184 — SSo Cris-
tóvão. ¦ ' 

TINTURARIA - Precisa-se de pas-
sadeira com prática de linho e
vestido. - Rua Correia Dutra,
81-B. Catete.
TINTURARIA - Precisa-se de

passadeira para birm e vestidos.
R. Haddock Lobo, 147.

TINTURARIA - Precisa-se pas-
sadeira p] linho, R. Dr. Bulhões
n, ç.b - E. Dentro.

RELAÇÕES PÚBLICAS - (Moca ou
rapaz do gi-barito). Ganhar 300
mil Cruzs. e mais 30%. Erasmo
Braga 227-3)5,
ESCRITÓRIO, firmo imobiliária
precisa pessoa com prática de
corretagens t seja datilografo,
preferência senhor ou senhora
aposentado. Tratar: Av. Maré-
chal Floriano, 143, sala 1304,
com Sr. Lourival da3 10 às 11
í__das J^f^^JB^ioras.
NDUSTR1A aceita moças e se-

nhoras pj seu quadro externo d*-
vendas, Ord. 105 mil — Diária
2 mil e prêmios. Fabrica na R.
Paulo Silva Araújo n. 133, no
Eng. Dentro.
PRECISA-S5 de moça» para ire-
balhar com foiógrafo. Rua Capi-
ião Damasceno, 204, ap. 208, —
Circular. Caxias.
REPRESENTANTE exclusivo 

"Tom*

carro p| prod. alim. Base men-
sal 2 mil cruzr. novos, — Rua
Paulo Silva Araújo n. 188, no
Eng. de Dentro.
SENHORES HORAS VAGAS -
Torna-se útil a seus amigos, ga*
nliandc NCrS 20,00 por dia. V«-
nha fdlar conosco, do poise d«
um depósito da NCrS 12,00. —
Av. Rio Branco, 156 — 1005 —
D. Y.ra.
VENDEDORAS - Doa aparência.
Paga-se salário. Almoço, passa-
gens, prêmios. Rua João Vicente,
1097, c| 1, com o Sr. Antônio.
— Bento Ribeiro.
VENDEDOR - Matérias de escri.
tórío, mesmo sem práfica. Av.
Ministro Edgar Romero, 896, B130Í
VENDEDORES p| produtos de be-
leza p| venderem o que pude-
rem e aonde quiserem — Comis*
são altíssima - Tel. 27-5934.
VENDEDORAS '- Pavilhão
precisa de algumas com pratica
e boa aparência para trabalhar
em sua filial de Copacabana. —
Tratar com Sr. Djalma, Av. Co-
pacabana, 836-A.

MOÇA — Escrituraria para ser-
visos__gsrajs_...e.KL_ti.CritoXÍa— hoi.
etra e aparência, Rua dos Ar-

cos n. 27, depois das 10 ho-
ras com Amauri.
MCÇA faturísta somente ótima
dact., pratica, de 2!3 anos, íolt.
boa letra — Av. R. Branco n.
151, s|lo[a,_s;09.
NOTISTA faturísta, ginasial, prá-
tica 2 anos p| V. Isabel, 150 000
boa letra. Av. R. Branco, 151,
s| loja s| 09.
MOÇAS PARA AUXILIAR DE ES-
CRITÓRIO — Precisa-sa de moças
de boa apresentação » qus tn-
nha pratica dos serviços gerais
da •scriíório — Aprasentar-so ao
Sr. Sílvio Cunha, na Av. Barão
da Tefé, 34, tom documentos.

VENDEDORAS - O Pavilhão pre-
cisa de moças c| boa aparência,
desembaraço _ que saiba lidar
çl o público, para trabalhar na
filial de Copacabana — Procurar
p*©—.Sr. Jorge na P.ua Domin-
gos Ferreira, 59-A, a parlir dat
9 horas.
VENDEDORES OU VENDEDORAS
PARA AUTOMÓVEIS - P,.cisa-s»
era Copacabana à Av. Allànlic»
esq. da R. Djalma Ulrich n.
23-A - Loj» - PSsto 5.

RECEPCIONISTAS -
TELEFONISTAS

TINTURARIA - Precisa-se pes
sadeira brim, Rua Marquês dt
Paraná n. 10 - Flamengo.

DIVERSOS
A RAPAZ educado c| referên-
cias, para casa de família, ca-
sa - comida, 40 mil, e folga se-
manai — Farani n. 33. 

EMPREGADA — Preciso. Faxinast
lavar, passar. Pago bem. Dorme
— Visconde Caravelas. 101, Bo-
tafogo.
CASAL FINO TRATO zela caso
ou apartamento, em troca de
moradia. Cartas para portaria dês-
te Jornal sob n.o 302 655.

PRECISA-SE senhora ou mô;a p)
aiudar urna doente. Av. Vieira
Souto, 226, ap. 201. Telefone
.17-13 56 - Ipa nema.

MOÇAS — Oferecemos excelentes
condições de trabalho para p^nci-
plantes entre ló c T^ anos, llgei<
ro período de adaptação e trei-
namento c[ professores especial'
zados e curso de ensino, dirigido.
Recpcíonlsta, Dactilografia, Secre-
tariado, Estenografia, Aux. Escri-
tório, Auxiliar Contabilidade, Pert.,
Mat., Inglês. Informações na Av.
Pres. Vargas, 529, 18.°; Av. Co.
pacabana, 690, 6.0; Catete, 216,
s|lcja; Maria Freitas, -Í2, sjloja;
Conde de Bonfim, 375, s/loja. R.
Dias da Cruz, 185, sala 223; Ba-
r"o do Amazonas, 528, s|loja —
Niterói; Nilo Pecanha, 185, sjloja
— Nova Iguaçu.
PRECISA-SE do' moça compatan-
te para trabalhar am Escritório
da Empresa da Ônibus. Tratar
Rua Marechal Floriano Peixoto,
2574 - Nova Iguaçu - EVANIl.
PRECISA-SE de um menor di 16
anos com boa instrução, com
pratica de dactrlognfia etc. —
Tratar Rua Carmo, 3B, s|loja 1-A

Sr. RODOLFO, às 9 horas.
RAPAZ com ginasial até 16 «nos
cart. assinada somente c[ os pais.
80 000. Av. R. Branco, 151, s|
loia, s|_09.

BALC. E VITRINISTAS

AGENCIA LINK - Telefonista -
Solt. até 00 anos, boa apres. e
bastante prática"^ de mesa PB)C
pegas — México, 21, 10.° and.
MôÇA - Precisa-se, de 20.«i 23
anos, para atender telefones, ln*
dispensável boa apresentação,
boa letra e conhecendo bem 4
operações, preferência quem mo-
re perto, não se atende por te-
lefone, Rua Ipiranga, 33 — Lfi-
ranjelras^

PROFISSIONAIS DE ESCRITÓRIO

AUX. DE ESCRITÓRIO
r.UXILIAR CONTÁBIL entre 381
46 anos, pratica escrita contábil
dact. 200 — Av. R. Branco, 151.
sjloja, sj09.

AUXILIARES DE CONTABILI-
DADE - Precisa-se com prática
moças ou rapazes. Tratar na Rua
Monsenhor Gomes n. 92 — São
Crist óvío._
AUXIUAR DE ESCMTOHIO - Mó-

.,.«., .*-« r_r cz-m-r^rsi*» õ— ça. Precisa-se com conhecimentos
AUXILIAR DE ECMTORIO - P'«-jcerais 

ptr, „sa de modas. Av.
asa-se com sólidos conh«imen-]j-Q bjncIi ,3,9.6, posto í. -
tos da Escrituração dos Livros «|fratar c| Sr. Jorge.
Imposto Circulação de Marcado-]
rias, Imposto da Consumo, NctaSjAUXILIAR' DE ESCRITÓRIO - Mô-
Fiscais, Faturamento a serviços-ça bem praticada* serviço geral
gerais da tscritório. Apresentir-sejci? escritório, Av. Gomes Freire,
i Rua do lavradio n. 190, dal 8 315, s] 1007. Firma Representa
ai 12 horas, Sr. Newlon. 'sio, d« 9 *' '2 ho,0<-

BALCONISTA - Precisa-se para
louças e ferragens. Tratar na Rua
São Clemente, 55 — Botafogo.

RECEPCIONISTA - Admito 2 mô-
ças c| ótima aparência. Não é
necessário ter experiência. Rua
Dias da Cruz, 185, sala 223,

DIVERSOS
COBRADORES - 3, ali 35 anos,
tempo integral, cobrança residen-
ciai. Salário CrJ 150 000 mais
ajuda de custo. Tratar Viscond*
de Santa Isab.l, 382 - Grajaú.

BICO — Precisa-se de um cobra-
dor que seja aposentado. Tele-
fone 22-93.15 — Chamar Sr. Sousa.

MOÇAS — Boa aparência, b o c b
maneiras para contato em loja;,
escritórios etc. (entrevistas, ins-
crições) média mensal acima do
350 mll — Largo S. Francisco n,
26_-_sJ_502.
PRECISA-SE de moça boa apr*
rencia, que tenha boa caligrafia
para trabalhar externa e inter-
namente, e pessa viajar. Trater
na Rua Bento Cardoso, 721, 1."
andar, salas 2 e 4 — Brú: de Pi-
na T Sr. Sampaio ou Sr. João.;
PSÍÊC"lSA-SE de vendedor balei
nista com pratica de camisaria e
sapatarla - DEL MOTA R. Al.
cindo Guanabara n. 5-C.

PROFISSIONAIS DE INDÚSTRIA

METALÚRGICOS E
SOLDADORES

MEIO OFICIAL ESTAMPADOR -
Precisamos com prática compre-
vada. Tratar na Rua da Regene-

,.,..„. j ração, 55 em Bonsucesso.
FUNDIDORES - Fundição Rio dei j^
Janeiro admito 2 cem experièn-jM1:|o OFICIAL SERRALHEIRO —
cia em obras — Excelente sala-
rio, assistência médica. Tratar na
R. México, 119, sr. 904.

MARCOS DE MACEDO n. 464 •
Precisa-se de serralheiro — Pro-
curar o Senhor Pereira — Gua-
dalupe.

Precisamos com prática compro-
vada. Tratar na Rua da Regene*
ração, 55 em Boníucesso.

POLIDOR - Com muita pratico— Precisa-se R. Manuel Cavane-
Ias, 113 - B. Pina.

%

KrwíjMasi^f-iíaS^Ai^TJB^^ .1-.¦''¦_¦_¦.:



'» 
EMPREGOS CLASSIFICADOS — Jornal ia «rot!!, 4.*-f»íra, l_-47*_. Jj

j

CARPINTEIROS
MARCENEIROS
CARPINTEIROS - MARCENEIROS
— Precisa-so ds bon. profissionais
• 3>,j* conhecem instal-çõos comor
ciais, trabalham am máquinas t
marquem obras. Paga-so bem t
podo íaiitr heras extras. — Rua

.Maria ria Glória, 180 — Ramos.
1-uio da Av. Brasil. Ecta rua fax
-astjuína corn a Rua Gérson Fer*
reira.
CARPINTEIROS DE FORMAS
Precisamos de competentes,
Rua Ana Bürbcsa n. 28 _ Méier
— Otimo salário.
CARPINTEIRO OU MARCENEIRO
para instalações. — Trat. Av. Brás
de Pina, 88, Penha.
CARPINTEIROS - PEDREIROS -
Proeisam-se bons oficiais para
obra. Tralar na Rua Jardim Boli-
Mico, 391 — Gávea.

GRAFICO - COMPOSITOR -
Preci sa-se cle um com bastante
prática de itrabalho comerciais
Gráfica Modelo S/A. - Ruo Se-
nhor des Passos, 151.

CARPINTEIRO DE FORMAS para
concreto — Preciso-se — R. Aris-
lidas- Espínola n. 56 — leblon.

CARPINTEIRO"
¦nlguns dias

— Precisn-se para
pago 7 000 por

dia — Tratar ft começar hoie nn
Rua Manuel Vitorino n. 919 —
Estação-ja Piedade/.
carpintãriã e m. d'avila lí

Rua Garcia D'Avila n. 173-A
Ipanema — Precisa-se de oii-

ciais para todo o serviço. Paga-
se bem. Favor não se apresen-
tar quem não fôr competente.
FABRICA DE MOVEIS - Precisa
lupieiro e meio-oficia! de marco-
reiro. Av. Itaoca, 1 863.
A1ARCENE1RO - Precisa-se da
bons oficiais. Paga-se bem. Av.
Suburbana, 1185, fundos. •**- Bon-
fica.
MARCENEIROS, com prática de
fórmica. Apresentar-se Av. Subur-
bana, 9 991, íundos, de 8h30m
As 12 horas. •

MARCENEIROS - Precisam-se
Rua Miguel Ângelo n.° 364 —
Maria da Graça.
PRfc'CISA-SE de marceneiros
Rua 7 de Setembro, 76-B (Ótica)
Petguntar por Sr. Romeo.
PRECISA-SE carpinteiro para i
talações comerciais. Rua Silva
Valo, 453 — Cavalcanti).

OPERÁRIOS - MESTRES
- CONSTRUÇÃO CIVIl

ARMADOR DE FERRO - Precisa-
se de armador de ferro e on*
carregado. Rua Conde do Bon-
fim, 1305. 
ATENÇÃO - Preciso de pedreiro
com prática, R. Bsrão Mesquita,
398-A. Sr. Paulo.
BOMBEIRO - INSTAI.ADOR -
Precisa-se. Apresentar-se, ao _n
carregado Sr. Sebastião ne
obra da Av, Rainha Elizabeth,
416.
CONSTRUTORA precisa . de ladri
lheiro por hora ou por metro -
Tratar Av. Rio Branco, 156, t
3326 - Tel. .12-6560.

ESTUCADOR - Dá-se reveslimen
lo tle empreitada a metro. Rua
Santa Luiz», 167 — Maracanã.
PEDREIROS - Preciso de 3. Tra-
zer ferramenta. Tratar Rua Paula
Freitas, 37, ap. 702 - Copaca-
bana.
PRECISA-SE de 2 manicuras, na
Rua Bambina n. 22 — Tel.: ....
26-2617.
PEDREIROS ESTUCADORES -
Prccisam-so bons oficiais para tra*
bnlhar em Jau. Tratar na cbra R.
Humberto de Campos n. 974
leblon.
PEDREIRO - Precisa-se no Rua
Raimundo Correia n. 23, ap. .
1 002 — Copacabana.
PEDREIRO - Precisa-se parn re-
paros do paredes e quo suba
também nos andaimes, 6 mil p[
dia do serviço. Kua Santo Ama-
ro, AO. C| Renato.
SERVENTE - Precisa-so, Rua \'a-
luntários da Pátria, 83, cl 3 —
Botafogo. Sr. Mário.
SERVENTES DE OBRA - Tralar na
Estrada Vicente de Carvalho, 1500.

ELETRICISTAS -
RADIOTÉCNICOS
RADIOTECNICO — Qua entenda
de áudio, leia esquema e tenha
instrumento c| pratica de monta
gem de transistor — Tratar Rua
Campos da Paz n. 111, casa 2
— Rto Comprido.

GRÁFICOS
GRAFICO — Precisa-se um com-
positor e um to loeiro. Rua Alzi-
ra Valdetaro, 16 — Sampaio. Tel.
29-6685.

IMPRESSOR MINERVISTA - Pre
clsa-se de competente». Tratar
c| Péricles depois das 9 horos

Rua dos Arcos n. 27.
RETOCADORES-MONÍADORES OFF
SET — Precisa-se, à Rua Sorocaba,
69b, Botafogo, com prática ern re-
vistas e livros. Apresentar-se no
Oep. Industrial, depois das 10 hs.
TIPOGRAFO — Precisa-se de um
compositor. Trntar na Rua São
Lula Gonzaga n. 679 — com
Sr. João.

TORNEIROS - FRESAD.
AJUSTADORES

PRECISA-SE de torneiro e fre
zaclor — Precisa-se de profissio
nais competentes — Apresentar*
se nn Rua Gérson Ferreira n.°
155 — Ramos.

SAPATEIROS
PRECISA-SE oficial sapateiro para
conserto — Rua Teófilo Olòni,
103 - Centro.
PRECISA-SE de pespontador pa-
ra obra esporte de homem para
trabalhar em casa. Rua Silva
Vale n. 861-A - CavalcSnti.

MOTORISTA - Precisa-se um cl
prática entrega, mínimo 2 onos
s6 quem estiver habilitado. Tro-
tar Rua Figueira do Melo, 162-A

Sr. Teixeira.

PRECISA-SE pespontador p o ra
sapato esporte fino — Marquês
do Abrantes, 162. ._
SAPATEIRO — Precisam-se de
frezadores. Run NipoS, 63 — Rea
tengo, perto do hospital.

MECÂNICO especializado linha
Willys, competente. A partir de
quarta-feira, Rua Guori, 55, Fre-
guesia — Jacarepaguá.
MOTORISTA - Português, ofere-
ce-se alé 16 hs. 22 anos idade,
muita pratica — Tel.t 58-5918 -
Chamar Abel após 15 hs

SAPATEIRO BOM, LUIZ XV
Luís de Camões n. 53-A.
SAPATEIROS - Precisa-se de cai-
xeiros de balcão esoorte L, XV
Rua Bulhões Marcial, 751, sob.
— Vigário Geral.

MOTORISTA - Taxi DKW - Pre-
cisa-se corn referencio e fiança.
Av. Paulo de Frontln, 431, aobr.
MOTORISTA - Oferece-se bran-
co, casado, 31 anos, para firmas
ou particular com folga sob do*
mingos - Tel. 36-26.12.

DIVERSOS
SERRALHEIRO - Precisa-se, ur-
gente, com bastante prático. —
Apresentar-se com documentos.
Rua Siqueira Campos, -43, c. 622.
EL-ÍRICISTÀ - INSTALADOR -
Precisa-se. Apresentar-se
encarregado Sr. Osmar
obra da Av. Rainha Elizabelh,
416.
ENCUNHADORES - Precisam-se.
— Tratar na Rua do Ouvidor n.
104 — 7.0 andar.
MALHARIA - Tecelões para re-
lilineas com pratica — Rua Tay-
Ior n. 90 — Lapa.
PINTOR - Preciso para alguns
dias — Pago ó 000 por dia. Co-
meçar hoje, Rua André Cavalcân-
ti n. 175 — Centro. ^^

MOTORISTA KOMBI precisa-se
para todo o dia ou meio expe-
diente. Exigem-se referencias. —
Apresentar-se na Rus Generol
Bruce, 186 - S. Cristóvão.

PRECISA-SE de pintor - Rua
Conde de Bonfim n. 6B5.
PRECISA-SE de um bomboiro hi-
draulico — Rua do Riachuolo n.
148 _ loia XHl.

SERVENTES - Com cur-
so primário completo —
Precisa-se para trabalhar
na Zona Sul. Tratar na
R. Teófilo Otôni, 15 —
Sala 1013.
TÉCNICO DE PLÁSTICO - Com
alguma experiência om noida*
gem de caixas, que lenha boa
aparência e seja habilidoso. Ira-
tar Rua Campos da Par n. 111

casa 2 — Rio Comprido.

OFÍCIOS E SERVIÇOS

AlFAIATES - COST.;
PRECISA-SE de moças menores

— Rua 24 de Maio ir. 1 059
Eng. Novo. 
PRECISA-SE de uma costureira,
tom prática de vestido de senho-
ras. Rua Bolivar, 61, ap. 602.

PRECISA-SE de menor para a|u
dante de costura. Tratar Rua 24
de Maio n. 1 305, ap. 302 -
Méier,

BARBEIROS - MANIC
AJUDANTE CABELEIREIRO
mem) — Preciso c| pratica
roníeiras, 28.

(ho
. La-

ALISADEIRA - Precisa-te com
muita pratica em penteados.
Av. Marechtil Floriano n. 35
sobrado.
BARBEIRO - Precisa-se dc um
que trabalhe bem e uma ma-
nicura — Inválidos, 164 -
BARBEIRO - Precisa-sa que tra-
balhe bem. Pogam-ie 50%. Run(
do_Matoso_n,__271_.
CABELEIREIRO ZILDA. OÍaria.
Rua João Rego, 38-A, precisa-se
de uma manicura com muita prá
lica.
CABELEIREIRO - Precisa-se ma-
nicura, urgente. Marquês São Vi
cente 61-C. 47-1494.
CABELEIREIRO - Precisn-se dc
manicura que trabalhe bem. Av,
Gomes Freire n. 803-A.
CABELEIREIRO (A) - Precisa-se
•que sejam bons profissionais e
•uma manicura q. saiba íazer so*
brancelhas, R. P. Bom Retiro, 52T
CABELEIREIRO OU CÃBELEÍREI-
RA com prática. Tratar Rua Vo-
luntáries da Pátria, 340, tj 206.
ENSINA-SE manicura, fornece ma

_.t____l__Tratar._.das 20._ às 22 horas
de terça a quinta. R. Voluntários
da Pátria, 354 ~ Dna. Nadir,
MANICURA competente, precisa
se urgente e cabeleireiro com¦freguesia. Travessa Tamoio, 7,
LF — Flamengo,
MANICURA - Preciso para tra-
balhar com mesa alugada. Tra-
>ar pelo tel. 25-1438.
MANICURA - Precisn-se — Rua
Maria Freitas, 87, s| 402 — Ma
dureira — Grende prática, salário
CrS 120 000.
MANICURAS - Preciso 2, uma
que saiba pentear bem. Tratar na
Ay. Prado Júnior, 172.
MANICURA — Precisa urgente
com prática, pago bem. Rua
Conda d* Bonfim, 42 — Tiju.

PRECI5A-SE de manicura na Rua
Gonçalves dos Santos, 10-A —
Praça do Carmo.
PRECISA-SE de manicura compe-
tente e de boa aparência. Rua
Adolfo Bergamini, 327, Sr. Do-
mingos.

ENFERMEIRAS -
LABORATORISTAS

OFERECE-SE uma atendente de
enfermagem dia e noite, orde-
nado a combinar — Telefone ..
47-4785 - D. Mirtes.
BENEFICÊNCIA BRASIL PORTUGAL
— Precisa-se d. auxiliar de Ia-
boratório, com prática cJe dac-
tilografía. Apresentar só quem
for capacitado. R. Felipe Cama-
rão, 53.
PRECISA-SE d» mói* com prática
d» enfermagem, para trabalhar
em Caie de Saúda, qua durma
no emnrêgo. Rua Cond. d. Bon-
fim, 497.
PRECISA-SE de moça com práticade enfermagem^ para trabalhar
ern Casa de Saúde, que durma
no emprego - Rua Conde Bon-
fim, 497.
PRECISA-SE de uma senhora de
30 a 40 anos, com prática de en-
fermagem, desembaraçada, paraencarregada de Uma clínica, quedurma no emprego. Exigem-se re-
ferencias de ondü trabalhou. Tra-
tar no Largo da Carioca, 5, 2.°
andar, sala 210, dns 14 ás 16 hj.
Não se atende por telefone.

GARÇONS
COZINHEIRA — Precisa-se para
pensão, pode dormir no empre-
go se quiser. Paga-so bem. Frei
Orlando 8 em frente do Ruo do
Senado.
COPEIRO PARA CAFE' E BAR
c| pratica e referencias. Preci-
sa-se na Rua Washington LuÍ3,
n.° 51-B.
COZINHEIRA c| prálica e refe-
rencias parn bar, R. Monsenhor
Manuel Gomes n. 179 — Suo
Cristóvão.
COPEIRO - Precisa-se com bas-
tante prática bar e restaurante —
Av. Ataulfo de Paiva, 725-C -
Leblon.
COZINHEIRA . com prálica para
lanchonete —/Precisa-se, Av. 28
do Setembro, '327.

CÒPÜIRO _ Precisa-se paro bar
— Av. Ataulfo de Paiva n. -406
COPEIRO - Precisa-se - R. das
Marrecas n. 38.
PRECISA-SE de garçom com prâ;
tica de lanchonete. Senado/
Dantas, 44. 
PRECISA-SE dè copeiros bastante
prática. Senador Dantas, 44.
PRECISA-SE de um rapaz corn
prática de bar e de boa aparên-
cia. Av. Amaro Cavalcanti, 2039-
A ~- Eng. dc Dentro.
GARÇÒNETE — Preclsa-se.—. Rue
São José lô, 1.° endar.
LANCHEIRO com prática dc fazer
toda espécie de lanche. Preciso-se
ná Rua Sanra Fé n. 15-A, no
Méíer.
PRECISA-SE de um garçom com
prática para restaurante. Salário
a combinar. Tratar na Av. dos
Democráticos, 685-A, Bonsucesso.

PRECISA-SE de uma copeira pa-
r__- -trAbalh*___mjii_a QCD_So_J__n_[;
liar na Rua do Livramento n.
172 - sob. - Tel. 43-4247.
PRECISA-SE de uma loncheira ou
lancheiro com pratica — Rua
Gonzaga Bastos n. 20-A — Ti*
jucá.
PARA O RESTAURANTE - Pre-
cisa-se um cozinheiro, um aju*
dante da cozinha, duas garçcne-
tes com referências. Barata Ri-
beiro, 810-D.

PR EC IS A-SE cope iro, com práti-
ca, na Rua São José, 36. Restau-
rante Tímpanas.
PRECISA-SE copeiro menor com
prática. Rua Dias Ferreira n. 679

Leblon. 
PRECISA-SE dc uma Inncheira. —
Tel. 27-1935.
PRECISA-SE de um copeiro com
prática, Rua do Rosário, 154,

INSTALADOR AUTO-RADIO - Pre,
cisa-so ccm prática comprovada
em instalação He acesiórios cm
gorai. Rus Hipólito dã Cosia, 37
- Vila Isabel.
LANTERNEIRO - Precisa d. um,
com prática. Rua Fral Caneca,
395.
LANTERNEIROS -
com prática, ftya
n. 75.

Pr* cisam-se
Pedro Alves,

LANTERNEIRO - Procisa-se lan-
terneiro profissional — Tratar na
Rua Almirante Cochrane, 27 —
Tijuca,  __
lUORIFlCAOOlt - Competente..'
Precisa-so. Rua Camerino, 19 —
Garagem Pátria.
MECÂNICO pl ônibus Mercedes
Preciso, Avenida Suburbana n.(
9 186.
MOTORISTAS — Precisam-se pura
trabalhar em ônibus. Tratar diária-
mente dns 8h òs lOh com Sr.
Acioli. Av. Guilherme Maxwell,
210 — Bonsucesso.
MOTÓrllSTÃ$~—~Pratltamos para
completar ftoft.o -quí-rlro. Motoris-
tat com prática da sarvito de
ônibus, várias vagas. Salário d»
CrS 12 340 diário. - Rua Viana
Drumond n. 45 — Vila Isab.l.
MOTORISTA - Precisa-se, para
serviço de mudança local e in*
terestadual - Pedem-se referên-
cias. Trator ni Rua Generol Po*
üdoro n. 30.
MOTORISTA - Precisa-se com
pratica de entrego» e coletas
Rua São Januário n. 1 057.
MECÂNICO MOTORISTA - Ofe-
rece serviços para manutenção
freta do carros passeio ou cami-
nhões a gasolina. Cartas paro
Carvalho, Rua dos Inválidos n. 17,
ZC-58 ou recados lei. 52-8603.

MOTORISTA - Precisa-se p| la-
xi Volks turnos do dia e da no
te — Regime diária. Tratar com
Sr, Antônio R. Ana Teles, 560
— Campinho — Depois des 19
horas. Preferencia p| elemento
casado, morador na redondeza c]
mais de 5 anos praça. ^^
MOTORISTA-VENDEDOR - Prec.
urgente cj prática 5 anos, boa
coerência, Av. 13 de Maio, 47,
l\ 1206.
MECÂNICO pare carros nacionais
e estrangeiros — Precisa-3e na Run
Cordovil, 949 _ P. Lucas.

PINTOR DE AUTOMÓVEIS - Pre-
cisa-se de meio-oficiol. Rua São
-Clemente, 85.
PRECISAM-SE d. m.cinicoe com-
petantai om Scania Vabis, Fino-
xa tó aparata quam tiver capi-
cidadã: Tratar Rua Marechal Fia-
flano Pelxoto_257*_—_N. Igua;l>,
PRECISAM-SE d. alelriciitae .
lanterneiro» competentes para
trabalhar em Empresa de Ônibus

Tratar Rua Mareehal Floria*
no Peixoto 2574 — Nova Iguaçu

EVANIL.

PINTOR para autos - Rua Cardo-
vil, 949 - Parada Lucas.

PINTOR do automóveis. Preclsa-se
de oficiais competentes, Apresen-
tar-se para trabalhar. R. Aristides
Lobo, 32
PRECISA-SE de ajudante c| pre*.
tica de pintura de automovela —
Rue Dr. Garnier n. 700.
PINTOR para automóvel preciia-
se com ferramenta — Ruo Aires
Gomes, 53, Lergo de LÍ3ina, Ti-
|uca.
PRECISA-SE de um lubrlficador.
Rua Aristides Lobo, 234 — jja-
ragem.
PRECISA-SE de uni bom m»cânl-

— Favor üó se apresentar pes-
soa capacitada — Rua Aristides
lobo, 234.
PINTOR — Preciso-se paro oficina
Volks|WÍllys. A partir de quarto-
feira, Rua Guori, 55, Freguesia. —
Jacarepaguá. ____
PRECISA-SE de oficial d. pintor
dc automóveis. Rua Voluntários
da Pátria n, 244, fundos.
PRECISA-SE do 1|2 oficial da
pintor de automóvel, Rua Mariz
e Barros n. 92.
PRECISA-SE de motorista com
pratica de mecSnico — Ord. Cr$
150 000 - Est. dot Bandeiren-
tes n. 4 005.

DIVERSOS
AJUDANTE DE CAMINHÃO pa-
ra materiais de construção, só
com prática. Ruo Cerqueira Dal-
tro n. 738.

MOÇAS E SENHORAS - Precisa-
mos várias, almoço e condução p
conto da firmo. Trotar i Rua Acre.
47, si SIO.
MOÇAS — O Pavilhão preciia
de algumas com pratico e boa
aparência para trabalhar em sua
seção de embrulho: no filial de
Copacabana — Tratar com Si
Djalma, Av. Copacabana n.°
836-A.
MOÇA com pratica de cafezinho
-Rua Alfândega, 172.
MrOÇAS — Precisa-se de duas pa-
ra trabalhar em seção de limpe-
za. Travessa dos Cardosos, -43 -
Coscrtdurs.
MOÇO para ajudar em cozinha
de restaurante noturno e lavor
pratos a utensílios — Precisa-í9

Exigerr-sc boa aparência, pro-
tico, boas ref. trabalho e morais

Apresentar-se depois 10 horas
somente quem estiverem condi-
ções preencher lugor — Rua de
Santa Clara, 292.
MENOR - De 15 anos - Pre
clsa-se pl serviço* gerai*, — Av.
Rio Branco, 156, a. 3 336, as
10 li, da monhü.
MOÇAS e senhoras para serviço
interno de venda de livros. Fre*
gueses certos. Tel. 52-885-4.
PADARIA MESTRINHO - Precisa-
se. Rua Supopembo, 159. Bento.
R.
PRECISA-SE da um celxotelro-em<
bolador, com prática. Rua Costu
Ferreira, 106, 3.° andor, favor
não se apresentar caso não preen-
cha_aquela_condição,__ _
PRÉCISA-SE menor. Entrega mar-
mlta. R. Clarice Indio Brasil, 3,
sobrado. Botafogo.
PRECISA-SE de rapaz maior de 18
onos p| trabalhar em loja de fer-
ragens — Apresentar-se na Rua
Leopoldina Rego, 879-A, daa 10
às 12 horos.
PRECISA-SE de uma senhora de
30 a -40 anos, com prática de
enfermagem, desembaraçada, para
encarregada de uma clinica, que
durma no emprego. Exigem-se re-
ferencias de onde trabalhou. —
Tratar no Lorgo da Carioca, 5, 2.°
andar, íala 210, das 14 is 16
horas — Nüo se atende por te*
lefone.
PADARIA - Precisa-se de moça
para caixa com prática e caxelro
para balcão. Ruo Bolivar, 92.
PRECISÃ-SE da encarregado pa*
ra turma de serviços de limpe-
zo — Exlgem-se referencias. —
Tratar no Rub Evari.fo da Veiga

55.

EXIGÊNCIA

1. Idade, máximo 30 anos.

1. Prática de corte de maça rico e
pontear de solda.

Tratar na Av. Brig. Lima e Silva, 1269
s/109 - D. de Caxias - RJ, de 9.00 hs.

às 12.00 hs. (Obs.: Local de Serviço: Ponta
do Caju — GB).

PRECISA-SE de padeiro c| mui-
ts prática de podaria. Rua Si-
queira Campo. n. 117 — Copa
cubana.
PRECISA-SE um rapaz para
vor pratos em pensão na Rua
Siqueira Campos, 77.
PRECISA-SE de mfiças para traba-
lhar em cni;<_ de açougue. Tra
tar no Av. dos Italianos, -4Ó6-B

Rocha Miranda.
PRÊCISA-SE de cortadores paro
açougue. Tratar na Av. dos Ho-
li-snos, -4Ó8-B — Rocha Mirando.
PRECISA-SE caixa para padaria,
com práfica. Rua Mig-uel Lemos
n.o 17-A.
PRECISAM-SE serventes na Rua
Frei Coneca, 228 -¦ Sr. Antônio.
PASTELEIRÕ cl prítica de doce»"
Precisa-se na Rua Santo Luzia n
735-A, depois das 10 horas.
PRECISA-SE de dou melo-oficiaia
de pintor. Pago 600 p| horo, que
trabalhe em Jahu. Trator R. Mar-
quês do Abrantes, 216, Alcino de
ó hi 7 horas manhã.
PRECISA-SE ajudante ds confel-
tetro, Ruo Conde Bonfim, 804.
PRECISA-SE de um menino de 14
anos, Ruo Uruguai, 194, loja 12,
com Júlio.
PRECISA-SE de um forneiro o um
njudante de forno. Podaria Rio
Comprido, Rua Aristides Lobo,

244.
PRECISAAVSÉ caixeiroB c] pra>
tica de balcão de padaria — Não
trabalho domingos, na Avenida
Trezo de Maio n. -44 — Cen-
tro.
PADARIA - Preciso de padeiro,
que saiba fazer biscoitos e for-
neiro com referencias — Praça
Engenho NAvo n. 16.
PRECISA-SE de 100 candidatos
para e guardo noturna, munido*;
de todos os documentos, na
Rua Brigadeiro Delamare n. 255
L. C. — Marechal Hermes, das
11 ès 12 horas.
PRECISA-SE ajudante de confeitei-
ro, com boitante prática, na Rua
Buenos Aires, 124 (Centro).
PRECISA-SE de um rapai de 20
a 24 anos, de boa aparência,
para praticar o comércio, na Rua
da Carioca, 19.
PADARIA — Preciao-sa um fornei-

- Rua Cosm* Velho, 362.
PRECISA-SE de pintores, Iantar-
neiros - Av. Salvador S4 n. 51

Estácio.
PRECISA-SE de um mecânico de
automóveis ne Rua Professora
Ester de Melo n.° 51 — Ben-
fica;
PADARIA - Precisa-ií de bai-
conista prático — Proçe Marco
Aurélio, 22.

ARMAZÉM — Preci3a-se caixeiro
prático para balcão. Favor nno
apresentar quem não tiver con-
dição. Paga-se bem. Rua Gerson
Ferreiro, 191-B —¦ Ramos — Tet,
30-7417.

PASSADOR — Pr.clia-i. para
Tinturarla Praia Vermelha, Faga-
te bam. Praça Gen. Tibúrcio, 93,
loja 13 - T.l,! 24-4417.
PADARIA - Precisa-se de a|udan.
te. Procurar a Estrada dos Ban-
deirantes n. 5 258.

ACADEMIA no Leblon precisa de
massagista, diplomado com re-
gistro na fiscalização de mediei*
na. Sr. Matos - Tel.: 47-1192.
AÇOUGUEIRO - Precisa-se com
prática — Rua Delfim Corlos, 186.
Olaria.
ATENDENTE pl escola, mocinha
de boa aparência — Precisa-se de
15 as 19. - Metade do aula-
rio mínimo — Av. Copac. n.
561. _sl ,_52_9.
ADMITIMOS urgente: (1) confe-
__te_p_Ltica_tl) informante, (11
motorista, (2) vigias e desenhista
projetista. Av. Rio Bronco, 105
•' 1021.
CAIXA — Preciso-se para traba-
lhar em açougue. Paga-se bem. —
Tratar na Av. Suburbano, 7 312.
Abojição^cl o Sr. Nilo Sérgio.
CAIXA — Precisa-se para Ilha do
Governador. Tratar na Av. Su
burbana, 7 312 - Abolição, c| o
Sr. Nilo Sérgio.
CONFÉITEIRÓ" MESTRINHO
Preciso Padaria Graciosa, — Rua
Miguel Cervantes, 3ó6 — Ca
chambl.

CAIXEIRO paro balcao de poda
ria, precisa-se _ Praça Barão de
Drumond, 33 — Vila Isabel,

PRECISA-SE na Rua Conde d»
Bonfim n. 1 136-A - Lancheiro

confeiteiro.
PRECISA-SE de umo moça para
café e um copeiro — Av. 13 de
Maio n. 23-G.
PRECISA-SE de urna moçfl ' com
experiência de copa de lancho-
nele — Tralar na Rua Silva Vn-
le n. 250 - Cavalcanti,
PRECISA-SE cozÍnheira~^para res
taurante, Rua Gen. Polidoro n
69-A - Botafogo.
PRECISA-SE de rapaz paro tro-
balhar em pensão, lavar louças
e fazer limpeza. Dormir no em-
prego — Rua Sílvio Romero, 34

CHOFERES E
MECÂNICOS
BORRACHEIRO - Precisa-se paraadmissão imediata — Apresentar-
se na Av. Itaoca, 360 - Bonsu-
cesso.
CHOFER — Precisa-se com pra-tica, que dò referencias o oue
resida na Zona Sul - Prefere-se
pessoa aposentada ou reformada

274197rmaS°°l pelo telefone ..

ELETRICISTAS DE AUTOMÓVEIS.- Oficiais e meios para carros
nacionais. R. Visconde de Nl-
teroi n. 1 080 - das 8 àt 12
noras.
CAPOTEIRO E VIDRACEIRO -
Precisam-se - Rua Sáo Januário,
518. Sao Ciistóvão.

BARATAS-RATOS 32-7336

CAIXEIRO — Preciso um com
prática de balcão. Rua Haddock
Lobo, 445 ¦— Padaria.
CAIXEIROS - Preclsa-se de vi-
rios, com prática de balcão do
cereais. Travessa dos Cardosot,
43 — Cascadura,
CAIXEIRO - Preciso-se para bar
e mercearia, com pratica, Rua
Vilela Tavares, 117.
CAIXA PARA RESTAURANTE DE
LUXO — Precisa-se na Rua Dias
da Cruz n. 121-B.
COLCHOEIRO - Precisa-se paracolchão de molas — Paga-se bem
— Rua Real Grandeza n. 177-B
EMPREGADO - Preciso-se para
tratar de gado. Estrada do Co-
pão. 1400, Jacarepaguá, paga-se
bem.
EMPREGADO - Para serviços de
limpeza e rua, precisa-se, maior,
com carteira e referências. — Tra-
tar na Av. Rio Branco, 114, 2.°
andar.

ESTOFADOR — Precisa-se. — Rua
da Passagem, 116.
ESTOFADOR - Precisa-se de meio
oficial. Paga-se bem, R. Pedro
Américo, 45 — Catete.
CAIXEIRO — Precisa-se pero pa-dario, com prática. Av. Suburba-
na, 7 346 — Abolição.
CAIXA TEMPER - Precisa-se de
uma com prática e boa aparên-
cia. R. Carioca, 8.
LAVADOR — Pr-kci-t-se para Tin*
furaria Praia Verme!ha. Praça
Can. Tibúrcio, 83, loja 13
Tal.: 26-4417.
LAVADOR de automóveis
Precisa-se com muita prática, que
saiba manobrar e com referên-
cias. Início imediato. Tratar Rua
Domingos Ferreira, 220, geragem,
depois daa 17 horas.
MÔÇA para paqueno-t serviços •
atendimentos em -estúdio fotogri-
fico de alia categoria. Apre-
sentar-so hol* com documentos
. 1 foto 3x4 na Av. N. S. Co-
patabana, 782, ap. C-01 para
«nfrevista. Dai 9 às 11 horat.

PRECISA-SE caixeiro para bar. —
Estrada Jacarepaguá, 336 — Mu-

PRECISA-SE de caixeiro de bai-
cão de padaria com prático. Tra-
tar R. Abolição, 366.
PRECISA-SE caixeiro de baleio da
padaria. Rua Bolfvor, 150-C.
PRECISA-SE 1 ciclista e 1 caixa.
Rua Catote, 289.
PADEIRO - Mestrinho de dia,
preclia-ie na Ruo Dionisio, 249.
Penha. Favor não comparecer
aem habilitação.

Cia. Autocarrocerias
Cermava precisa:

OFICIAL ELETRICISTA
MEIO OFICIAL ELETRICISTA
PINTORES
S0LDAD0RES
Curso primário completo e prática

comprovada. Sábados livre. Paga-se bem.
Apresentarem-se, com documentos, na Rua
Cel. Almeida, 163 — PIEDADE, próximo
ao n.° 7.839 da Av. Suburbana. (P

IBM 
do Brasil Ltda. I

|; DATILÓGRAFOS |
A 

IBM do Brasil Lida. deseja contratar rapazes expe- II

rientes para tarefas noturnas de datilografia. Ii

Marcar testes na Rua Teófilo Otôni, 15-4.° andar 11
II das 15 às 18 horas. (p 11

Chapeador
Meio oficial

Datamec S/A.
Precisa de perfuradoras IBM e moças para

Conferência de Documentos, para trabalhar em
produção em qualquer horário.

Procurar no Depto. Pessoal os Srs. MARCUS
ou JORGE.

Rua do Riachuelo, n.° 220, s/loja. (P

Mecânico de Kombi
Lanterneiro

Mecânico de
Empilhadeira Hyster
(com conhecimento cle hidráulica)

CRUSH admite, com experiência
comprovada em carteira. Apresentar
rem-se munidos de documentos à. Rua
Luís Câmara, 280 — Fundos — C/Sr.
Antônio. (P

VENDEDORES
NCr$ 1.200 (Cr$ 1.200.000)

Grande Empresa Nacional, com sede no Rio de Janeiro e Filiais em
itodo Brasil, oferece excelente Oportunidade no seu quadro de vendedores.

PROPORCIONA: ™
Possibilidades Reais de ganhos acima de NCr$ 1.200 (Cr$
1.200.000)

Curso de Preparação e aperfeiçoamento profissional Remune-
rados.
Emprego efetivo registrado em carteira, 13.° salário, férias
Remuneradas, fundo de garantia, etc...

Prêmios e possibilidades de promoção Funcional.

PEDE:
Boa apresentação
Desembaraço
Senso de Iniciativa
Ambição
Idade entre 25 e 45 anos

Entrevistas e maiores informações, HOJE, dia 1.° de março, (4.°-
feira) de 9 às 17 horas.

Av. Pres. Vargas, 417-A/4.° andar
Procurar o Sr. VIRGÍLIO SANDES

COBERTURA PUBLICITÁRIA EM TODO O BRASIL (P

PRECISA-SE de 1 padeiro pare o
dis. S. Franc. Xavier, 178.
SERVENTE pare limpeza em fa-
bries- de- gêneroí alimmffcloe-.-—
Exige-se com pratica na Estra-
de Velha da Pavuna n. 1 1*48
Inhaúma.
"SEX" — Admite um pintor com
prática de pistola um bom esto-
tador. Rua Elias da Sllva, 405.
TINTURARIA - Precisa-se de en-
tregudor com préties. Rua Sêo
Clemenle, 237. Tel. 26-7760.
TRICICLISTA - Precisa-se na R.
São Francisco da Prainha n. £1
— Referências ou ftanga.
TRATORISTA DE LAMINA - Pre
cisamos .*— Pça, Corsega n. 33
— P. Lucas — Sr. Moreira.

Secretária
Precisa-se c/ prática, redação própria

e datilografa. Cartas com ref. e pretensões
para o n.° 322 595, na portaria deste Jor-
nal.

2 MOÇAS — Pre«isam>.« pire
serviço fi-til, -exige*-* boa «pa-
renda, Instrução secundaria. Ho-
rário Integral. Av. RI» Branco,
156 al INS, Sr. Remuiat.

Aux. Escritório
Moça, maior, precisa-te com

prática e boa letra, clatiló-
grafa. Paga-se bem. Para es-
critório de A.CM. artefatos
do cimento. — Atende-se à
Rua Benedito Otoni, 62|64
São Cristóvão, daa 14 •> 16
horas.

Auxiliar de
escritório

Rapaz com noções d» servi-
50» gerais • conhecimento de
datilografia, precisa-se e Rua
Senador Dantas, 80, 2.° an-
dar, sala 206. Apresentar-se
com documentos das 8 àt 12
horat.

SAUERS.A.
Indústrias Mecânicas

Oferece oportunidade a:

RETIFICADORES - FRESADORES
- TORNEIROS -

(SEMANA DE 5 DIAS)

Rua Figueira de Melo, 313

Auxiliar de
escritório

Admitimos rapaz com pr»
tica • redação própria • boa
datilografia. Exigimc» refe-
rendou comprovada». — Rua
Saroent» Silvs Nune»,' l-M —

Sr. Hermlnlo.

Casal
Precisa-s» d» um mordomo

e de uma cozinheira pari real
dência de diplomata. O ceaal
deve falar francês ou inglêa.
Exigem-te referências. Favor
escrever para ¦ portaria dêtte
Jornal, tob o n. 322S61.

Vendedores
Se você é vendedor experiente em vendas,

direto ao público, nós pagamos um preço mais
alto pela sua capacidade. Nossos vendedores ga
nham 300, 400, 500, 600 mil, ou mais, (temos
15). Oferecemos campo de trabalho mais amplo,
mercadoria mais fácil, possibilidades maiores, con-
dições melhores, comissões compensadoras — 20
a 25%, registro em carteira. Operamos no setor
editorial. Admitimos pessoas com ou sem expe
riéncia. Av. Erasmo Braga, 64 (entrada pela Tra.
vessa do Passo, 23), sala 903. Atrás da Igreja São
José — Praça 15 de Novembro — Rio — GB — Sr.
OLIVEIRA. , (P

Vendedores
Seja um homem de vendas realizado.

Se você é dinâmico e trabalhador, com boa
apresentação, nós lhe oferecemos oportu-
nidade de realizar-se nesta carreira com-
pensadora. Temos ao alcance do público
artigo de interesse duradouro.

Nossos preços e condições de venda
são exclusivos.

Alcance retiradas que variam de 300,
400, 500 mil ou mais. — Apresentar-se à
Av. Rio' Branco, 108 - sala 908 - Sr.
SIDNEY. (p

Correspondente
OPERADOR

AUXILIAR Of ESCRITÓRIO

Preclsa-s» com comprovada
experiência. — Indispensável
curso ginasial ; completo ou
equivalente, bos letra a da-
tilógrafo perfeito. Rua Frei Ca-
neca, 3°2 — Departamento
Fessoal.

Cozinheira
Precisa-se sá para cozinhar.

Com prítica • referências
documentos. Ordenado Inicial
NCr$ 60,00, dormir no em-

prego, folgai semanais. Resl-
dência de um casal e três fl-
lhar menores. Tratar em São
Cristóvio i Rue Benedito Oto-
ni, Ó2|44. Das 8 it 12 horat

ENCANADOR TUBISTA
Necessitamos oficial habilitado e com

amplos conhecimentos. Pedem-se- referências
e carteira profissional com menção da função.
Tratar à Travessa Leopoldino de Oliveira, 335
- Madureira - Ind. Prod. Alimentícios Pira-
quê com Sr. Ribeiro.

MOTORISTA-VENDEDOR
PRECISA-SE

Tratar, á Rua Figueira de Melo 307 - São
Cristóvão - das 7 ás 10 horas, com Sr. VALIM.

Garde-Manger
copeiro

Pracita-it) de um garde-
manger e um copeiro, ambot
com bastante pritica. Apre-
sentar-se no Restaurante e Dar
Alpino — Av. Epitácio Pes-
toa, 12.

Indústria de
camisas
ILUSÕES ITC.

Procura para admisão Ime-
diata costureiras cofti prá-
tica de costura industrial. —
Apresentar-se para seleção 1
Monatteria Confecções Ltde. —
Rua Alcameia, 179 — Olaria,
perto da Av. Brasil.

Motoristas
Precisam-te & Rua Luiz Cá-

mara, 217 — Cia. Industrial de
Borrachas Casini.

Motorista
Admitimos com prática em

transporte de mudanças. Inú-
til apresentar-se sem referên-
cias. Santa Clara, 33 — 206,

Moça
Menor, boa aparência, dac-

tllógrafa • conhecimento ter-

viços sereis de escritório, bom

ordenado, semana 5 dias. R,

Senador Dantas, 117 t| 819.

Mecânico
Empresa de transporte d.

carga, precisa de competente
para motores a óleo Diesel a a
gasolina, exigem-se referências.
Apresentar-se munido de do-
cumentos è Rua Couto Maga-
lhães, 73 — Benfica.

Modelador
Precisa-se Rua

HS — Inhaúma.
D. Emilia,

Ótico balconista
Procur.i-se, idade, 35, S0

anos para tomar conta da lo-
ja no Centro da Cidade. In-
formações tel.: Í2-07Ó7 15
ii IB horat.

Pracistas
Precisa-s» de moças ou ra-

pezet. Ruo Vise. ds Inhaúma,

115, 1.° and. snla 3.

Precisa-se
MOÇA

Com pritica de escrituração
dc livros e datilografa. Tratar
à Rua Humaitá, 150, 1,° andar
das 9 As 11 horas.

Porteiro
Oferece-se para tomar con-

ta de edifício, com referêiv
cias muita prática, com 7 anot
de serviço. Cartas para porta

deste Jornal, tnb o nume-
ro 87850 ou tel. 25-5631.

Serralheiro
Para terralheria pesado, se-

mana de 5 dias. Est. Velha da
Pavuna, 1 402 — Inhaúma, Sr,
Abelardo.

Recepcionista
tmprêta Imobiliária, necec

sita pare admissão imediata,
dua< môçaa de ótima aparên-
cia. Ordenado inicial CrS ..
300 000 — Apresentar-a* para
seleção no horário daa 9 ie
18 horaa — Dr. Mári». Rus
do Matoso, 7*. (P

Torneiro-mec.
PRICIIA-II

Para serviço geral • não pe*
sado. Tratar: Rv» Carneira Rt>

beiro, 109-B - Marlt da Gra-

ça, altura Av. Suburbana, 2 371.

Vendedores
Zona Rural

150 mil fixo maii eemts»

afies. Empresa tociel dispõe)

dt 10 vagat para vendedoreo
externos, vendes dirigidas •
motorizada!. Entrevistas: qual»
ta-feira dia 1 dai 9 àt 16 ho-
ras. Sr. Jucá. Rua Arthur R!o«

1 -100 — Campo Grande —

GB.

^_l_
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MÓV. - DECORAÇÕES

Êste é o moderno avlário que a Granja Gua-
nabara construiu em Itaipava — Município de
Petrópolis — para multiplicação de linhagens
Importadas que dão origem às conhecidas matri-
zes Shaver. O local foi escolhido, prlncipalincn-
te, em virtude do seu clima temperado.

PREGUIÇA E INCOMPETÊNCIA — O Depar-
tamento de Agricultura da Secretaria de Eco-
nomia tem demonstrado uma impressionante fi-
delidade ao desgovernador Negrão de Lima, se-
guindo, ao pé da letra, seu exemplo de preguiça
c incompetência. Bom exemplo disso é o não
fechamento dos postos de abate de aves localiza-
dos eni zonas urbanas e cuja autorização para
luncionar íoi concedida pela Secretaria de Eco-
nomia, por motivos tidos como inexplicáveis, pois
contrariam as disposições legais vigentes.
CALCULO DO CUSTO DE PRODUÇÃO — Bill
N6ff, da Granja De Witfs do Texas, Estados
Unidos, lembra que sem um bom sistema de fi-
chás o avicultor poderá apenas adivinhar o custo
de produção de pintos, frangos de corte ou ovos
de incubação. Ao contrário, boas fichas de con-
trôle apresentam, si qualquer momento, a situa-
ção real do negócio. Neff criou um sistema de
análise de custos parai aves reprodutoras, resol-
vendo de modo simples o complicado problema
do cálculo da depreciação das galinhas. Na épo-
ca do exame de pulorose — geralmente com 24
a 26 semanas — calculam-se todas as despesas do
lote. Este custo é, então, dividido por oito, uma
vez que a maioria dos lotes é explorada duran-
te oito meses. Cada mês, debita-se na conta do
lote, a titulo de depreciação, uma oitava parte do
custo total de produção das frangas. Se o lote
funcionar bem, mantendo-se cm produção por
tempo superior ao previsto, não se debita nenhu-
ma depreciação depois dos oito meses. — Nos-
so sistema permite saber quanto nos resta do
capital investido por galinha, cada mês — diz
Neff. Conseqüentemente, torna-se possível cai-
cular as despesas e traçar planos minuciosos.
TÉCNICO A DISPOSIÇÃO — Giorgio Zennaro,
técnico agrícola formado na Itália e ex-funcioná-
rio de uma das mais importantes organizações
avicolas italianas, a Cip-Zoo, com sede em Brés-
cia, está no Brasil e pretende ficar para sempre.
Está à disposição de quem queira contratá-lo e
aproveitar sua experiência bastante considerável.
Os interessados deverão escrever para Giorgio
Zennaro na Rua Santo Antônio n.° 2 — telefone
214 — em Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio.
PARA TER LUCRO — 1.) Adquira pintos de
qualidade, provenientes de uma organização aví-
cola que mereça confiança; 2.) evite as doenças
de origem nutritiva, usando ração da melhor
qualidade possivel; 3.) forneça bom ambiente,
nos galinheiros; 4.) reduza, ao minimo possível,
o número de lotes de aves de idades diferentes;
5.) vacine as aves segundo as normas ditadas
pelas autoridades de defesa sanitária animal ou
pclo veterinário da sua confiança; 6.) use bons
galpões que protejam as aves contra as variações
do clima. — 7.) Crie lotes completos com aves da
mesma idade, num mesmo galpão; 8) siga as re-
gras básicas de isolamento das aves de idades di-
íerentes e de profilaxia; 9.) não permita a entra-
da de visitante que tenha estado noutra granja;
10.) consulte profissionais especializados para a
execução de planos de construções, ampliações,
modernizações etc; 11.) trate as doenças especí-
ficas com medicamentos específicos. As regras aci-
ma são um resumo das principais condições im-
prescindiveis à execução de um empreendimento
avicola em bases racionais e lucrativas. A avicul-
tura moderna é uma indústria de transformação
de ração em ovos e carne e somente será compen-
sadora se executada obedecendo a um planeja-
mento técnico e contando com capital suficiente.
NOVA DISTRIBUIDORA SHAVER — A Granja
Itaú, de Nova Granja, perto de Belo Horizonte,
é a nova distribuidora de pintos Shaver, em Mi-
nas Gerais. Sob a direção do conhecido técnico
Almir Barbosa, a Granja Itaú é uma das mais
modernas e eficientes organizações avicolas do
País e pertence ao grupo Itaú do qual fazem par-
te fábricas de cimento, fazenda' e Banco.

DOMÉSTICAS
VENDE-SE vestido de noiva. Dio-
ríssimo. Manequim 42. Todo
bordado na barra e mangas. Cc-

. Tcl. 32-4713. Rua Oriento,
221, ap. 102 - Sta. Teresa.

ATENÇÃO — Compram*** móveis
usados, precisa-so da grande

auantidado 
dormitórios e salas

» jantar chipendale, pau marfim,
caviúna. Luiz XV, rústicos e co-
toniais. Paga-so o valor máximo

atende-so rápido em qualquer
biirro. T.l. 48-0148.
ATENÇAO — Ccmpram-so móveis
usados do silas, dormitórios, mar.
fim, caviúna Império L. V. {a-
carandá. Rústicos, dormitório»
Chipendale Colonial. Pnga-se bom
Atftnde-s* em Ioda a CicLdo. Tel.:
524)967.
ATENÇÃO — Compra-se movei:
usados de salas dormitórios mar
fim, caviúna. Império L..V. jaca-
randá, rústicos dormitórios chi-
pondale o coloniais. Paga-se bem.
Atende-se urgente em toda Cida<
de, T.l,:,32-01U.
ATENÇÃO — Compram-se móveis
usados, . precisa-so de grando

3uantidade 
da dormitórios, salas

e jantar Chipendale, pau mar-
fim. caviúna, Luís XV, Império,
jacarandá, rústico, colonial. Pa-
ga-se o máximo. Atende-se na
hora. - Tol. 48-4558.

ALA de jantar Luiz XV, cerejei-
ra completa. Vendo urgenle. —
Rua Marechal Mascarenhas de
Morais, 120.

ANTIGÜIDADE - Vendo,- motivo
viagem, belas peças de uso do-
mestiço, perfeitas. Rua Russel n.
344, bloco B, ap. 102.
ATENÇÃO — Compro móveis
usados. Tel. 48-4119, que com-
prareí dormitórios Chipendale,
Rústico, moderno ou Império
salas conjugadas, claras e mo-
dornas o Império — Pago bem
o atendo rápido. Tol. 48-4119.
ARMÁRIO bom, Cr$ 50. Poltro-
nas, espelho, mesas, quadros, miu-
dezas. Vendo. Rua Carvalho de
Mendonça, 12, ap. 704. Lido.
Esquina R. Duvivier.
ARMÁRIO 4 portai NCrí 200,00
— Ver partir 13 horas. Prudente
Moraes, 1 644 - 205.
ATENÇÃO — Vendo urgente dor-
mitorio de casal, rústico, 98 mil
e uma sala de jantar em estado
de nova, 60 mil. Av. Salvador
do Sá n. 184.

SALA DE JANTAR - Moderna,
em pau marfim, em estado de
nova. Vendo por Cr$ 150 mil.
Rua Haddock lobo, 303-C.
SOFA-CAMA direto da fábrica, ll-
quidnçao total. Sofá-cama a par-
tir de 51 000. Rua México, 41,
sala 604.
SIN1ECO - Preço por M2: Cr$
3 000. Raspagem de tacos d
lafetação, preço por m2.: Cr$
1 500. - Tel. 26-8758, Sr. Heber
Reis Lima.
SERVIÇOS GERAIS DE MARCE-
NARIA — Armários embutidos,
forraçÕas cm fórmica, lustres e
etc. Rua Cândido Benicio, 2 935,
Tol. 924)639.

RÁD. - FONÓG. - TVs
ÃI.TA FIDEllDADE" mod.-67 mó-
vel jacarandá, sem uso, 8 alto-
fantes, nova, stereo, custou 1 300.
Vendo 300 mll.' Avenida Copa-
cabana, 1 299-108._Tcl. _27-8439.
ALTA 

"FIDELIDADE 
- Novinha, s|

uso, sem espetacular — Vendo
urgente, 280 000 — Rua Dias
da Rocha, 31, casa 4 — Copaca-
na - Tel. 37-7350 — Qualquer
hora.

VENDO móveis Chipendale com-
pleto de sala. Ver e tratar na
Rua Navarro da Costa 75, Dona
Silvia.
VENDO Chipendale dormitório
de casal, 170, e linda sala ma-
ciça, 65 mil. Juntos ou separa-
dos. Rua Aristides LSbo n. 120.
Rio Comprido.
VENDO 3 poltronas dê espuma
em estado novo. Preço de opor-
tunidade. Informes iel. 42-6560.

VENDO urgente sala de Jantar
em pau marfim, com buffet es-
pelhado. NCr$ 120. Praia de
Botafogo, 460 ap. 527. Tel.:
26-4210.
VENDE-SE buffet, sofá, poltrona,
cama de solteiro, urgente — R,
Senador Dantas, 19, sl 205. Tel.
22.5700.
VENDE-SE dormitórios, claros c
escuros. Salas Iguais, camas, col-
chões molas o outras mais peças
avulsas, tudo estado novo, ven-
do barato. Pres. Vargas 2963-A.

ATENÇÃOI — Vendo urgente sa-
la de jantar, de luxo, com me-
ia bufê com tampo de crista! e
8 cadeiras estofadas, 190 mil,
dormitório completo com 2 ar-
mários fabricação Laubisch, 150
mll, grupo estofado, armação cm
ripas 160 mil, dormitório de sol-
teiro laqueado completo, 100 mil
estante do 3x2,80m 220 mil, ca-
ma de casal com colchão dc mo-
Ias, cômeda, 2 mesas de cabe-
ceira, 120 mll, tudo conservadis-
simo — Av. Princesa Isabel 386
casa 16. Ap. 101.

VENDO cama casal, solteiro, col-
chão molas, penteadeira, cadeira,
mesinha cabeceira, mesinha cen-
tro, armário 2 portas. Tratar R.
Senador Vergueiro, 207, ap. 511
— Jaime.
VENDO olimo armário dupíex,
portas correr, 2,90 comprimen-
to. Motivo mudança. — Tele
fone: 45-3268.
VENDO móveis sala, sendo mesa
console, 3 cadeiras, bubete com
bar. Tratar R. Pedro de Carva-
lho, 182, cl 11 - Méier.

BARZINHO om iacarandá, lodo
trnbaihado, lindo móvel, custou
600 contos vonde-se por 180 so-
mente urgento — Também mosi-
nhas do centro e lelevisão e me-
sa de fórmica com 4 cadeiras —
Ver na Rua Gustavo Sampaio,
598, ap. 1201.
BARATISSIMO - Vendo dormitó-
rio para casal, estado dc novo,
por Cr$ 150 mil e uma sala com
bar espelhado, juntos ou separa-
dcs._Rua_Haddock Lobo, 3Ò3-C.
COLCHÃO DE MOLAS PROBEL -
Ortcbol, pronta entrega, abaixo
da tabola. 28.9040 • 58-1451.

CHIPENDALE - Dormitório ^ de
casal, muilo bonito e cm ótimo
eslado, por Cr$ 150 000 e uma
sala de iantar no mesmo estilo.
CrS 100 000. juntos ou separados.
Rua Haddcck Lobo, 181.

Animais e Agricultura
ANIMAIS
PORCOS. Vendo Landracc e Du-,
rok Jersey a preço de ocasião
para desocupar lunar. Aceita-se
oferta por tudo, Inf. 23-1166 —
Araújo.
VENDO 4 vacas, 1 touro, 2 gar-
rotos, ludo 1 500, negocio com
Kombi. Avenida Ernâni Cardoso
165 — Cascadura.

TRATORES E IMPLEM.
AGRÍCOLAS

AVES E OVOS
VENDO 8 canários Roler, 2 azu-
lões, 3 avlnhados c 5 pintasstl-
gos engaiolados. Rua Couto Ma-"pa"1hães7~3S — Berri ica; •¦—

EQUIPAMENTOS PARA
SITIOS E GRANJAS
REGU AS para curral, 12 cm x 3
cm, especial, CrS 500,00 o me-
Iro. Tel. 52-8B54.

TRATOR - Ford 1951 - Medo.
Io N — Equipado com arado e
plaina. Tralar Evanil. Tel. 2327
ou 2328.

Tratores - aluguel
Executamos serviços de ter-

raplenagem, desmonte, ater-

ros, loteamento etc. Tralar pe-

lo tel.: 28-5328. (P

CAMA
nhas,

DE
mais

CASAL com 2 mesi-
móveis de

fá, 4 lugares. 47-9243 - Márcia.
CONJUNTO ESTOFADO, no es-
trado de novo. Coral e marfim,
muito lindo. Vendo urgente. R.
Tupinambás, 150, Ramos, Layde.
Tel. 30-7154.
COLCHÃO DE MOLAS - Novo,
também de fórmica 4 cadei-
ras, barzinho, mesa de TV e de
centro. Tei. 37-2071.
CHIPENDALE' — Dormitório para
casal em estado novíssimo, por
preço baratíssimo, sala do mes-
mo estilo, apenas Cr$ 155 mil
juntos ou separados. Rua Had
dock LSbo n. 303-C.
DORMITÓRIO - Moderno p| ca-
sal, muito bonito, em marfim ou
caviúna. Igualzinho a novo. Sala
do mesmo estilo. Vendo p| preço
vantajosfssimo, juntos ou separa-
dos. Rua Haddcck Lobo, 303-C.
DORMITÓRIO - Particular vencio
urgente, novo sem uso, em ca-
viúna legitima, por apenas 200
mil. Desocupar lugar. R. Catele,
46, ap. 1 de segunda a sábado
a qualquer hora. ., •

DORMITÓRIO Rústico para casal,
mesmo estilo, vendo, preço CrS
90 COO; uma sala Rústica, 60
mii, juntos ou separados. Rua
Haddock L6bo, 206.
DORMITÓRIO Chipendale para
casal, sala Chipendale. Vendem-
se barato, desocupar lugar. Rua
Haddock Lobo n. 206.
DORMITÓRIO - Dinamarquês 9
peças, fino gosto. Vende-se Av.
Edgar Romero 591 — Madureira.
DORMITÓRIO CHIPENDALE com-
pleto, claro, gavetas curvas. Está
como novo. Artigo de luxo. —
Vonde-se multo barato. Rua Had-
dock Lobo, 181-B.
ESPELHO de cristal 180 x 7,0,
moldura dourada a ouro. Custou
450 — Vendo por 70 — Telefone

6-4951 — Mclivo viagem.
ESPELHO PAREDE - MÕidürã
dourada, novo, 1,60x80 — Custou
180, vendo 70 mil - Av. Copa-
cabana. 1 299-108. Tel. 27-8439.
ESTOFADOR a prazo Rt formo
e executo qualquer tipo no ramo
c. perfeição. Botafogo. Te'.: ..
47-0738.
GRANDE variedade de peças,
vendemos avulsas, assim muitos
g.-roupas de solteiro e casado.
Aristides Lobo n. 120, próximo
H. Lobo.
MACIÇOS — Vendem-se dormi-
trio e sala de jantar Chipendale,
estado de novinhos, por qualquer
preço, para desocupar. Av. Sal-
vador de Sá n. 184. Estácio.
MARFIM Vendo

wÊÈ
iii

sala e quarto de casal em estado
:rfeÍto, por qualquer preço pa-

a desocupar. Rua Aristides L8bo
¦ ¦ 128, Rio Comprido.

Starcross
288

MÓVEIS USADOS - Em estada
de novo, agora você pode com-
prar móvois da sala e quarlo des
cie CrS 5 000 mensais ou a par-
llr de CrS 50 000 n visla - Ver
Jadeiras pechinchas, grande va<
/iodado para 

'escolher — Só nes-
ijs dois enHerec-* do Rui Ma-
tra. Aristides Lobo, 134 no Rio
Comprido, Monsenhor Félix n.°
538-A, em Iraiá. Duas lojas quo
sô vendetn moveis usados.

VENDO ótima sala do jantar com-
pleta e geladeira Brastemp
porador. 38-5145 - 58-1392.

SALA DE JANTAR - Chipendale
conjugada, clara, maciça. — Cr$
150 000, para desocupar lugar.
Rua Haddock Lobo, 181.
VENDE-SE uma sala de jantar co-
lonial, ccm 12 peças. 150 000. -
Rua Barão de Ilambi n. ól, ap,
604. - Botafogo.
VENDEM-SE móveis usados de sa
la e quarto, de todos os tipos,

peças avulsas. Rua General
Artigas n. 325-D. - Leblon.
VENDE-SE um dormitório Rústico,
casal, em ótimo estado por 90
mil cruzeiros, para desocupar lu*
gar,_Rua Haddock Lobo, 181.
VENDE-SE sala de jantar em

ibuia, composta de mesa, 0 ca
deiras e bufeto, Cr$ 350 000 -
Ver e tratar na Rua Maria Qui
teria n. 32, ap. 402 — Ipanema
VENDO, motivo viagem, 1 scfá'
cama e 1 armário, ótimo estado.
NCrS £0,00. R. SSo Cláudio, 59

Estácio.

FOGÕES - AQUECED.
FOGÃO Brasil, gás rua, 4 bocas
forno, estufa, 2 côrcs, novo, s
uso. Cr$ 85 mil. Av. Copaca
bana 610-J. ___^
FOGÃO perfeito funcionamento,
com 2 bujÕes, entrega aut. Ven
de-se. 70 mil. Av. Roma, 347-A

Bonsucesso.

MILITAR, transferido, vende fo
gão Cosmopolita, 4 bocas, gás
de rua, 80 mil. Rua Maestro Vi-
la-Lôbos, 1, ap. 206.-.
VENDE-SE um fogão Semer, duas
bocas, com forno,, com 3 meses
de uso. Tratar na Rua Bento Lis-
boa n. 184/703.

GELAD. - AR CONDIC
ATENÇÃO — 50 geladeiras serão
liquidadas hoie, desde 150 000
Muito gelo, pintura nova. Rua
da Relação, 55, térreo.

AR CONDICIONADO 
• - Vendou

Med. 65, 1 HP. - Djalma Ulrich Cr$
110 - Loja G.

Refrigeração

1ELEVISÃO Philco tela ray-ban,
?3 polegadas, pauco uso, custeu
840, vendo por 2tO — N. i>. Co-
pacabana, 367, ap. 209 — Tel.
36-4951. ___
TV — Cempro tolevisão. Compro,
pago bom, func. ou cj pequeno
defeito. Tel. 43-0450.

Ar Refrigerado, Geladeiras,
Bebedouros, consertos em ge-
ral. Tei.: 52-5230.

A DINHEIRO - Compro 1 TV
stereo o uma geladeira. Atendo
qualquor hora. Tol._p7-1215.
ALTA-FIDELIDADE, pick-up Stan.
dard Eietric, ano 67, lindo mú'
vel 4 alto-falantes, mais 2 ba-
fiinhos independentes, estrondosa
sonoridade, fransfiro garantia,
aceito oferta, levo em casa, faço
qualquer negócio, urgentemente,
fei.: 37-7350.
ATENÇAO - Vendo TV 23, óti-
mo som e imagem, nos 5 canais
1B0 000. Urgenle. Rua .• Lavradio,
70,_ap. 301.
ATENÇÃO — Vitrolas portáteis n
pilha c corrente, rádios transisto-
res, preços de ocasião. Av. Co-
pacabana J>[0-Jj
ATENÇÃO • Compro televisão do
qualquer tipo, stóroo o Hi-Fi —
Negócio hojo à vista — Telefo-
no 57-1596 e geladeira.

VENDO um rádio transistor japo-
nês, novo, com 3 faixas e 2
alto-falantes e uma máquina Pr-
larroid, modelo 80 B, nova,
embalagem. Tratar 22-2376 e
49-7505.
VENDE-SE uma rádio eletrola alta-
fidelidade, NCrS 400,00 - Ver
diariamente na Rua Inhandui, 34
— São Cristóvão.

ESTEREOFONICO - Vendo CrS
750 000, toca-discos Garrard amp.
Cosmosson 2 cx. acústicas ó al-
tc-falantes,* Sr. Mauro. Tel. —
48-7340 depois das_14_horas.
ESTÉREO EMERSON' - Vende-se.
lote a partir 30 000 cada. Rua
Senador Dantas, 19, s| 205. Tele-
fone 22-5700.
POR MOTIVO de viagem, parti
cular, vende urgente, uma tele
visão, Semp 23 polegadas 5 ca
nais, uma "Hi-Fi'í Telespark com
loca disco Garrad, mod. 210 au-
tomático pela melhor oferta. —
Tratar Rua Voluntários da Pá
tria, 97 — Botaíogo, com Sr.
Abillo.
PHILCO novas — na embalagem
— garantidas pela fábrica. Pre-
ços inferiores às liquidações —
Modelos B 118. 119, paraflex,
16" e 195 controle remoto
Menor preço do Rio — Rua das
Marrecas, 43 - Tel. 42-4774.
RÁDIO pilhas, calça lee, novi
dades p| presente, cam. V.
Mundo, cam. tergal, capas, saias
blusas, vestidas, sabonetes. Pre-
çcs p| revenda. Rua México, 45,
2.o_ondar, sala 205.
RADIO CABECEIRA, de pilha,
imp. Argentina, côr verde. 45
mil, radiovitroíã Philips, móvel
peq., tipo ap. 80 rnil. Av. Cop.
698|1 !04.
RÁDIOS, gravadores marca sharp,
vitrola*, fitas gravadas, Study
Av. Copacabana, 1072, loja II
Tel. 40-0467 — Traga anúncio.'RADIOVITROLA""do 

alla-fidelidadã,
3 móveis luxuosos, som iniguo-
lá vel, funcionamento perfeito,
ainda com garantia da fábrica.
Preciso vender urgente tel,: ....
37-7350, atendo qualquer hora.
STEREOlíÕX vilrolinhã põrtilll,
quase s/ uso, moderna, custa
NCrS 160,00. Deu por NCrS
90,00. Urgenle. - 57-9095.
TELEVISÃO — Vendemos várias
marcas como Emerson Telefunken,
Phiüps, Admirai e outras do 17'
21", 23", todas funcionando mui-
to bem nos 5 canais e ao preço
de ocasião. Rua da Conceição 145
sobrado ao lado do Co
dro II.

ATENÇÃO - Compro TV, «joio-
clalrds modernas. Hi-Fi, storoo,
pianos. Vei. 57-1596 — Negócio
rápido, hoje a qualquer hora.
À VISTA - Cempro 1 TV, 1 go-
ladeira moderna, 1 estarão. Pago
melhor preco a qualquer hora —
37-6S17.

mericana, porta-
Tel. 58-8173.

TELEVISÃO GE
til, 16", nova.
ÍÊLEVISÃO Philco 

~"23',—aüiomí-

tica, novinha. mrdê!o consolete
marfim — Vende-se urgente. Rua
Sá Ferreira. 44, np. 512.
TÉCNICO" DE TV~~- íspociali-
zado em qualquer marca, ecruer-
to a domicílio, qualquer defeito.
Diplomado pela PUE. — Tel.:
37-1826.
TOCA DISCOS GARRARD 210,
Stereo, mono unidade magnética
Eiac. Túner AM-FM com pré. 1
a/falante 12". T. 46-5563.
TV GE — Americana, portátil, 16
pol., na caixa; c/ fono ouvido.
£00 000 cruz. Av. Ataulfo de Pai-
va n. 50-A-l, ap. 1 001.
1ELEVISÕES dc: 21" a partir de
130 mil, de 23" a partir de 250
mil, as melhores marcas, cinema
nos 5 canais, garantidas. Rua do
Senado 322 entre Av. Alem de
Sá c Rua Riachuelo.

MAQUINA DE LAVAR e televi-
sSo — radicla — Vendo urr-en-
te maquina de lavar roupa Wes-
tlnghouse Laundrcmat e conjuga-
do televisão, radiola Hi-Fi Ze-
nith, ambos perfeito eslado. —
Preço duzentes mil cruzeiros ca-
da um — Telefonar 36-0777.
MOTIVO viagem vendemos, te-
levisão, geladeira, máquina de
lavar, aspirador de nó, encera-
deira. Rua Quilo, 398, fundos,
ap. 201.^- Penha.
URGENTE - Vendo'T. mov. gelad.
vitrola, utensílios tle cozinha',
louças, cristais, espelho etc. —
Ac. oferta, Sig. Campos 210-504
- Tcl. 37-9165.
VENDO poltrona e geladeira pe-
quenai Barato. Prado Júnior, 135,
910.

VENDE-SE TV GE 23", nova ou
Emerscn USA 100 000, geladeira
GE USA 180 000, urgente. Av
Copacabana 861-1 203.

VENDO TV Admirai 19, ame-
rícana, ccm controle remeto, to-
ca-disens Wcbccr automático no-
vo -Tel. 32-3329.
VENDE-SÊ TV GE americana na
embalagom, 12 pol., NCrJ 500,00
à vista. Tratar com Sr. Carlos
Eduardo das 5 às 6h — Tel,
22-6016.

MÁQ. OU APARELHOS
DOMÉST. (Lavar, Passar,
Costurar, Ar etc.)
ENCERADEIRAS - Espetacular li
quidação — Electrolux, pela me
tado do preço. Arno, Lustrene
Real de 79 000 por 46 000. Ci.
tylux, Epel de 89 mil por 49 mil
Outras por 35 mil. Rua da Cario-

28, sobrado. Entrada pela
Jcalhcria.
MAQUINA BENDIX - Eslado im-
pccávcl. Vendo urgento, 170 mll
— Rua Edmundo Lins, S0, ap.
203 — Prximo à Rua Siqueira
Campes — Ccpacabana.
MAQUINAS DE COSIUnA de p.
e de mão, laçadeira, vendo lote
junto ou separado à CrS ....
28 000. Praça 11, 29, com Ar
mando.
MAQU1NA~LAVAR"- Vendo uma
Bendix, tampo esmaltado, pouco
uso. Rua Antônio Vieira, 17,
Gp._603_j^_Lcme.
VENDO maq. de lavar roupa, no-
va, s] uso, Bendix, p| família.
Telefonar p| 42-6560. 
VENTILADOR - Vendo 1, marca
Ccntact de coluna, c| 5 velocida
des, em estado de novo. Tel.:
52-2323.

VESTUÁRIO
ALÕ REVENDEDORA - Compre
malharia S. Paulo a prazo — Vert-
das p| atacado - ABC MODAS

Av. Rio Branco, I5ó - 10.»
and. - Pene 42-49.98 - Centro

Estr. Portela, 29 - 2." and.
Madureira.

ALTA CÕSTÜRÃ, lindo, vestido
de noiva, está vm segunda pra
va. Vende-se em condições es
peciais. Rua 2 de Dezembro, 77

1 003.

TVS STANDARD ELECTRIC a 2c.
nith, 23" e 11", luxo, mod. 67.
NCrS 399 novos, garantia do fá-
brica .Acoíto troca, facililo o sal-
do. Tal. 46-5102.__
TELEVISÃO 23" - Vendo urgon-
to c/ mosa fórmica marfim. Cr$
320 mil — Rua Edmundo lins,
38, ap. 303 — Próximo à Rua
Stquoira Campos, Copacabana.
1£LEVISÃO~Widevi7ion, 23", 114,
seminova, perfeita nos 5 canais,
Cr? 320 000. - Bàçata Ribeiro

PERUCAS - Fabricante vende ra-
bos, inteiras, e meias. Várias cô-
res a partir do 100 mil. Telefo

Po-lne 52-0777 - Carneiro.
PERUCAS - Não é chamãril;
venham ver para crer. Rabos
perucas Ínto*ras a partir do .
NCrS 120,00 - Temos meia
partir do NCrS 40,00 -
mos o pagamento — Rua Gen,
Polidoro n. 185, ip. 701. Te-
lefono 46-9732.
PERUCAS, rabcl, 112 porucas -
Preços do fíbrica. De 40, 50, 60
o 70 cm - 46-3845.

411 - 202.

APARELHO nr condicionado Phil-
1 HP, mod. 12-92, 11500

BTU, eslado de novo, CrS 500
mU; Av. Copacabana 610-J. ¦

CONDICIONADOR DE AR òTT.
THINLINE, estado do novo 
450 000, e compressor comercial
completo 180 000, aceito trocas.
R. Fábio Luz, 87 - Méier.

TV Standard Electric 11', pouco
uso. CrS 290 000; Admirai 19",

280 000; Philco 19", Cr$
260 000. Todas em perfeito fun-

onamento nos 5 canais. — Ba-
rata Ribeiro_ 411-202.
TV 

"PHILCO 
23" B-117, seminova.

Urgente, SSO mil, R. Finueire-
do Magalhães 23, ap. 904.
TV~EMERSON~23","como""nõwi,
ótima imagem, 320 mil. R. Fi-
gueiredo Magalhães 28, ap. 904.

COMPRESSORES selados novos e
recondicicnadcs de 1|8, 116 e 1
HP de várias marcas aos melho-
res preços da praça. Motoreí elé-
trices e demais acessórios pera
refrigeração. REFRIGERAÇÃO ATE-
NAS LTDA R. do Senado, 289 -
Tcl. 32-2655.

TV PHICO 19", recém-importa-
CrS 350 000, GE 14", ótimo

1GÒ 000. Ambos como novos. —
Barata Ribeiro 185, ap. 601. -
Pr. Arcovèrde.

FRIGIDAIRE - Vcnfdo nova, Fu-
turama, ótimo funcionamento. —
Av. Copacabana, 209, ap. 807.
GELADEIRA FRIGIDAIRE 9 pés -
Vendo urgente pela melhor efer-
ta. Rua Marquês dc Abrantes 138
op. 1001. _
GELADEIRA Brastemp Príncipe,
uxo, 7 1|2, 180 mil. Rua Edmun.

da Lins, 38 ap. 303, próximo a
R. Siqueira Campos — Copacaba-
na.

GELADEIRA ADMIRAI americana,
porta aproveita vol CrS 180 mil.
Rua Edmundo Lins, 38, ap. 303

Próximo à esq. Siqueira Cam-
pos, Copac.  -¦
GELADEIRA Coldspot, retillnea',
8 pés. Pouco uso. CrS 200 000.
Outra cm bom estado, Cr$ 115
mil. Rua Barata Ribeiro n. 411
-- 202.
GELADEIRA Brastemp Príncipe
Luxo, 7 1|2 pés, 180 mil, Rua
Edmundo Lins, 38, ap. 303. Pró
ximo" h Rua Siqueira Campo» —
Copacabana. «
GELADEIRAS - Vendo varias
marcas, ótimo funcionamento. Rua
Senador Dantas, 19, sala 205.
Tel. 22-5700.
GELADEIRAS GE, Brastemp, Phil
co, Coolerator etc. funcionando
A partir de 120 mil. Av. Gomes
Freire, 176, sala 902.
GELADEIRA Brastemp Duplex, 14

Eés. 
Cr$ 570 mil. Av, Copaca-

ana, 610 loja J. 

MOBÍLIA - Vendo seminova. -
Rua Honorio, 738, c| 101. To.
dos os Santos.

\y

mmiém*mi<m

(a galinha poedeira mais
lucrativa em 1965)

Vtncidora d* ledes ei .testai (89) rea-
lixados nes Estados Unidos naquele ano.

Desculpem « falta de modéstia, mas
isto já aconteceu, também, em 1961, 1962,
1963 e 1964. É formidável, nSo acha?

Qualidades que se reproduzem • se
mantém 5 anos se-gui-dos na mais alta
categoria perante es duros lestes do Gover-
ne Americano, merecem a sua considerarão.

Peja folheies sdbre estes dados.

Procure o Distribuidor

SHAVER - GUANABARA
mais próximo de sua Cidade eu escreva
diretamente a

Rua do Rosário, 158-A, Caixa Postal 4639
Tel. 22.9017 - Rio de Janeiro, GB

rase
W

MÓVEIS — Fabricação própria,
psr motivo de obras urgentíssN
mas, liquidamos todo estoque dc
móveis moderníssimos por preços
abaixo do custo, para desocupar
lugar com máxima urgência. Mo
uerníssimo dormitório completo
da 680 por apenas 380 — Colchão
de molas para casal ds 180 por
apenas 90. Conjuntos de sofás
estofados em legítimo vulcrom
pura espuma. Movais de fórml-
ca dos últimos modelos e milhares
de peças avulsas pelo menor pre-
jo do Rio. Sem competição. Com-
ore \& para nSo se arrepender —
Praça das Nações, 394-A — Bon
sucesso. Tel. 30-7Ó4Ó.
AÓVEIS — Vendo quarto Chipen
ale, côr Irbula, 9 pejas, sendo

camas solteiro, 1 g.-roupa rús-
:o, 1 sofá 2 lugares, cadeira
raço p. esc. e 2 mesas. Acei-
* oferta. R. Antônio Vieira, 17,
;). 603 - leme.

GELADEIRA Clímax - Vendo ur
gente, motivo viagem. CrS ....
250 000, estado nova. Barata Ri
beiro, 80;904. Copacabana.

ERSIANA nova, também mesa'.'è 
fórmica e cadeiras, mesa de

jntro, mesa de TV, barzinho,
Jchão e sofá. R. Gustavo
3mpaio,_5°8, ap. 1 201.
'AU MARFIM dormitório para
:asal, em bom estado, por Cr$
150 000 e uma sala pau marfim
:r$ 120 000. Também separadas
- Rua Haddock Lobo, 206.
'AU MARFIM - Dormitório de
isal, em estado de novo. Ven
3-se por Cr$ 150 000 e uma sa

i do Jantar também pau mar-
m, coni. nor CrJ 100 000, juntos

u separados. Rua Haddock Lobo
.° 181-B.
JFÁ — ¦ Excelentg, também me-

' dé fórmica o cadsiras, bani-
lô, mesa TV • d» centro. Rua
»tavo_ Sampaio, 598, ap. 1201.
PETE DE LA - 3T5m x 2,5m.

mdo urgente, ótimo preço, Tel
4S-7137.

TV PHILCO 21 pol. boa. Vendo
220 000, uma Emerscn 21 pol.
200 000 um gravador port. ...
110000. Tel. 30-4906. 
TELEVISÃO EMERSON, 14" ameri".
cana, funcionando, com pequeno
defeito, Cr$ 85 000. Rua Demin-
cios Ferroira_ 187, ap. 37j_4.°. _
TELEVISÃO PHILCO 21" -"Per-
feita. Um cinema nos 5 canais —
Ocasião. Cr$ 195 000. Rua Do-
mingos Ferreira 187, ap. 37, 4.°.
TELEVISÕES 23, 21, 19,' 17, GE,
Philips, Philco,. Semp., ótimo
funcionamento — Vendo urgen-
te a partir do 150 mil. — Rua
Senador Dantas, 19, sala 205 —
Tel. 22-5700.

VENDO — Endereço: Rua Sousa
Lima, 363J412, 1 geladeira mar-
ca G.E.. 1 aspirador de pó mar-

Arno. 1 Radiovitíola. 1 ar-
mário grando de aço. 1 sumier

2 poltronas.

A VISTA - Compro 1 TV, 1 go-
ladeira moderna, stereo. Pago
mclhcr preço a qualquer hora. —
37-6517.

VENDO TV Semp 21", 110." -
Pau marfim, c/ som e imagem.
MCr$ 200,00; geladeira GE, fun-
cionando, NCr$ 200,00; máq. cs-
crever Remington, precisando de
reparos, NCr? 30,00; relógio de
móvel Smith, NCr$ 30,00; radio-
vitrola SE Eletromatic, NCr$ ..
200,00. Rua Getúlio, 272, ap.
201, frente. Todos os Santos —
Atando todos os dias dai 10
às 11 horas.

ANTIGÜIDADES

Moedas
TeL: 36-1219

Compro antigüidades. Tape-
tes, porcelana, biscuit, movei
cristais, prataria e piano.

OPORTUNIDADES
I NEGÓCIOS

ÍNDOSTRIA (Aluguel,
Compra, Venda efe.)
BONSUCFSSO - Vendo casa pa-
ra fim du indústria ou comércio
em terreno de 8x^10, na Av. Ro-
ma, 79. Ver e tratar no local alé
12 horas.
GALPÕES — Vendo - Benfica c|
2 500 m2, São Cristóvão com
1 800m2 800m2 - Av. Brssil com
1 300m2; Caju, c| 5OO0m2 -
1 800m2 - Inf. Av. Rio Brnnco
81 - 1 105. CRECI Ó28 43-7445
-GAV AZZI. _
GALPÕES cobertos 8; 000 m2, em
área 10 100 m2. Av. Brasil pto.
flhal do Caju. Vdo. barato. Trat.
30-1336. Saltjndo.
GALPÃO - Vende-se c| torça
!uz, telefone, estrutura metálica
area tctal 1 700 m2 arca cons-
truida 360 n-2 - NCr$ 15 000,00
de entrada, reslante NCr$ ....
1 000,000 mensais. - Informa-
ções tol. 49-4S49. Sr. Monteiro

BAR — Vendo-se urgente, moti-
vo de outro negocio c| novo,
bem no centro de Madureira, Rua
Carolina Machado 504-B com Or-
lando ou Antônio.
DAR fer, 4 500 sem comida esq.
sou dono do prédio, faço con-
trato. Enlr. 15 m. A. C. Dias,
Av. Amaral Peixoto, 350 - S|
12 - N. Ipuaçu.

CAIPIRA cm Botafogo - F. 3,5
contraio.

Com apenas 9 dos compradores.
Fênix Informa. Rua Álvaro Alvim
n.° 21 7.° andar - Cinelândia
com Amaro Magalhães.
CAFÉ E BAR na Tiiuca. Féria 3,5

Bem contrato. Grande ncnóclo.
Ccm apenas 7 dos compradores.
Fênix inTormo. — Rua Álvaro Al*
vim n.° 21 7.° andar — Cine-
lándia com Amaro Magalhães.
CAFÉ E BAR 

' - Vendo-se com
moradia. Rua Álvaro Miranda, 45

Pilares.

CAIPIRA cm Copicabana. F. 6,5
— Bom centrato. Apenas 17 dos
compradores. Fênix informa. Rua
Álvaro Alvim, n.° 21 7.° andar.
Cine landi a_ ccm Amaro Magalhães.
CAFÉ E BAR vendo féria 8 mi-
lhões, casa de esquina, próxima
do centro. Negócio de rara opor-
tunidade. Detalhes Rua Senador
Dantas, 3 3.0 and. sj 10.

fé

VENDE-SE u
Nova Frihurç
de primeira
<íe viagem.
Almeida.

ia churrascaria em
i n casa rem tudo

bca féria, motivo
Tratar tel. 27-73.

VENDE-SE um armazém com pe-
quena copa, boa residência. Motí-
vo de viagem. Tratar tel. 29-1270— Sr. Ferreira.
VENDE-SE armarinlurVsapãtãría
com pequena moradia. Entrada i
do Qultungo n. 1 568 _ Vila da
Penha.
VENDE-SE salão de' beleza, na
Rua Iricumo, 16, i| 207 - Brás
de Pina,
VENDE-SÊ BàríliTsTaürameTIcn^
trato novo, aluguel 30 000, em
frento ao Cinema S.io Pedro. —
Avenida Brás de pina, 21-A, Pe-
nha, no looal, Sr, José.
VENDE-SE unia lanche nete. Rua
Leopoldina Rego, 52-A, Rnmos —
Tratar no Iccal cj _Sr. Artur.
VENDE-SE - Oficina do consSr^

CAIPIRA em Olaria, féria de l0! e fábrica do sapatos, centra-
6 000; vendo urgente, motivo de. |° 5 °n=s/" Aluguel Cr? 35 000.
doença, entrada ló 000; Av,
de Pina 335-A, tel. 30-4383 -
Hoje s amanhã.
CABELEIREIRO - Vencio salão
Kuqui, montagem de primeira —
Ótima loja, duas entradas: Gon-
zaga Bastos, 2ü, loja C, Tomaz
Coelho 21 — Tijuca.
FARMÁCIAS, DROGARIAS -
Quer comprar ou vender? Visite
MINERVINO, 14 às 17 h. -
22-8801. Av. Rio Branco 103,
sala 603.
LOJA - Av. N. S. de Copacaba-
na 1072 Loja 4. Aluga-se instala-
da sapa taria e medas, contrato
de 5 anos, pagar só a instalarão
e o ar refrigerado. Aluguel NCr.$
400,00 por mês. Tratar pelos te-jÂTFMCíri
lefones 25-0667 e 30-9607. „»„rf>2„

Ver e tratar na Rua Eliseu Vis-
conti n.° 47-A.
VENDE-SE lanchonete, Instalação
neva, chopa da Brahma. Teiefo-
ne. Rua 1." de Março n.° 1Í3,
Centro.

VENDE-SE uma quitanda na R,
Marcos Macedo, 244-A — Gua-
dalupe ou troca-se por uma
Kombi e o rest. em dinheiro —
Tr. no mesmo c/ Sr. Jcão.
VENDE-SE
refeição i
Acro Will
tão 925 -

cu trcc=!-se bar com
aor automóvel VW ou
ys, Rua Cardoso Quin-
- Tcmaz Coelho.

DINHEIRO E HIPOTECAS

INDÚSTRIAS - Vendo áreas pia-
nas com tcdos recursos junto à
vista: e a prazo. T.jj. 42-6836.
ÍNDUSTR1AL alim. pequena cede
todo s| patrimônio inclusive resi-
dência aluguel antigo. Base 30
mil cruzeiros novo:. Rua Paulo
Silva Araújo 188 no Eng. de
Dentro.
PRÉDIO INDUSTRIAL -, Vende-sé
na Rua Ana Neri próximo ao
Largo do Pedregulho, com 2 sa-
iões, vestiários, escritórios, cons-
truído ent terreno de 1 000 me-
tros quadrados, dos quais
500 estão livres para novas cens-
truções. Tratar visitar com o Sr.
PACHECO tel.i 34-2074, no ho-
rário das 8 às 12 horas.
PREDÍÒ'^ Vendi pi indústria -
Inhaúma c[ 500m2 força, luz, tel.
Rua José dos Reis. Inf. Avenida
Rio Branco 81, 1.105. CRECI 628
- 43-7445. GAVAZZI.
VENDO p/ apenas NCr$ 20 000,00
vinte milhões antiges, indústria
vendendo à vista NCrS 4 000,00,
podendo vender muito mais, mer-
cadoria fácil colocação. Ver e
tralar Avenida, dos Italianos 381,
2.° andar. R. Miranda, com a
Sra. Marina.,

COMÉRCIO (Alugue!,
Compra, Venda etc.)
ATENÇÃO — Compro e vendo
casas comerciais, e empresto di-
nheiro. Tratar R. Visc. Inhaú-
ma, 134, 3. 330. Tel.: 23-5553.
Sr. Guilherme.
AÇOUGUE - Vende-se, na Esta-
ção de Ramos, com bom frigo-
rífico, boa féria. Tratar no avia-
rio, Vila da Penha, no Largo do
Bicão, com Joaquim

Fa ci Mt». 
j ADEGA E BAR - Vende-se bem
instalada em duas lojas. Bôa fé-.

BAR — ótimo negócio. Vendo na
Rua Amália, 188, esquina da R.
Padre Nobrega, motivo viagem,
centrato novo. bom aluguel. Boa
Féria, 12 milhõos velhos. Facili-
to. Ver no Iccal, tratar Av. João
Ribeiro 396. Soares: 49-1996. -
Tenho outras casas à venda. Vá
ao Iccal.
CENIRO - Vende-se oficina de
ourives, c/ ó bancas e escrito-
rio, geladeira, cofre, laminador
com todas ferramentas, muito
bem instalado, por preço convi-
dat ivo. Motivo viagem. Tratar
pelo tel. 52-1354.
CAIPIRA Centro, féria de 8 mi-
lhões, lindas instalações, hora-
rio comercial, vendemos e aju-
damos na cempra. Caipira Cen-
tro. 25 de féria, edifício e ho-
rário comerciai vende-se em boas
condições per desentendimento
do sócios. Oportunidade para 4
sócias ou mais ainda. Caipira
Copacabana, 12 de féria, chopp
da Brahma, edificio e contrato
a começar, vendemos abaixo da
féria e íiudames. Caipira Co-
pacabana, 18 de féria, nem chei-
ro de comida, chopp e bom con-
trato, vendemos o emprestamos
para ajuda. Caipira Copacabana,
20 de féria, linda esquina, ins-
talações de luxo, vendemos re-
lativamente barato por motivo
de outros negócios. Caipira São
Cristóvão, 5 de féria, somente
pastéis e salgadinhos, contrato
na escritura quase sem aluguel,
vendemos com 12 dos compra-
leres. Caipira Bonsucesso. 4 de
féria, linda moradia, vendemos
com 8 dos compradores. Caipira
Engenho Novo, 3 de féria, duas
boas moradias, ccm 5 dos com-
pradores lemes negócio. Caipi-
ra Tijuca, 4 de féria, edifício,
vende-se com loja e com ope-
nas 15 dos compradores — Na
compra ou na venda, a nessa
Crgonização continua na van-
guarda de sues congêneres. Vi-
site-nos e comprove. Org. Cont.
Cruzeiro — Av. 13 de Maio, 23
salas SIOJ 518 com 

'Eduardo 
ou

Manolo. 
|

CAFÉ E.BAR - Vende-so. Dom
ponto, contrato novo. Rua Mar-
quCs do Abrantes 77-A. Tratar
rio local.

imovr.is.

Hipoteca ou retro-
vencia de prédios cu aps. na GB,

LANCHONETE - Zona Sul - Vá- fazemos - Solução em 48 horns,
ria:., cj bens contrates, cm edi- quantias acima de 5 milhões. —
fícios, férias 5, 7, 8,5 milhões.lTralar tel. 22-4337, de 12 às 13
c| entradas desde 15 a 25; me* noras.
Ihores informações c| Geraldo, ACIMA de doli milhões ató cuin'.
quo ajuda na cempra. Praça TI. » miihões, empresto scb hino.
raderifes, 9, 4.», s| 411. 32-6957.'teca ou retrovenda ri.
Edifício Riqueza. |Tet. 

J57-062B,_Olímpio.
LANCHONETE em Madureira, pró-| ATENÇÃO - Dinheiro - Empros.
ximo ao Ginásio do SENAC. Ven» tamos do 3 a 100 milhõos teb
de-se. Contrato 5 anos. Aluouel. hipotoca ou rotrevonda do Im6-
20 mil. Rua Capitão Couto Me-j veis. As melhores ta;:as. Solução
neses, Ó. Cm 48 horas. Adiantamos par»
LANCHONETE - Cl 2 meses dei certidões. Trazer escritura. - Av.
aberta, inst. de luxo, fer. sup.'13 d" M»'3' 23- 15." andar, sa-
a 3 m., enlr 8 m. A. C. Dias. I» 15U — Tri. 42-9138.

350 s| 12 CAUTELAS, ióias, brilhantes, pn.
tarias — Pago mais. Rua Uru-

Av. Amaral Peixoto,
— N. Iguaçu.
LOJA — Passo — Contrato nô-
vo, 5 anos, aluguel Cr3 !S0 mü.
Instalações novas.* Armarinho c
ccnfecçõcs em geral. Dias Fer-
rcira, 154, Leblon,
MERCEARIA .Tte Vende-se ou acei-
ta-se um sócio casa grande, ba-
rata — Ver e tratar nn Av.
Geremário Dantas, 233-B - Ja-
carepaguá.
MERCEARIA - Vende-se c/ boa
cepa, contr. novo, aluguel 15 000.
Tratar Iccal: Rua Caetano da Sil-
va n. 310-B. - Cascadura (GB).

OFICINA completa lornoiro-mecâ-
nico. Vende-se. Rua da Gam-
boa n.° 120, com contrato ba-
rato.

CATUMBI - Comércio c Indús-
tria, alugamos 2 casas na Rua
Itapiru, contendo cada uma, 2
talas, 5 quartos, dependências c
garagem. Inf.__tel._43-3l_13.
CENTRO — Lanchonete, -féria

PADARIA - Fer. 10 m. contr.
novo, fer. franc. entr. 20 m, A.
C. Dias. Av. Amaral Peixoto, 350,
s| 12 — Nova Iguaçu.
PAbÂRÍÀ^^Fêrr7~5Õõrtclef. sou
dono do imóvel. Faço contr. Ent.
16 milh. A. C. Dias, Av. Amaral
Peixoto, 350 — Nova Iguaçu.

- Vende-se na Raiz da
Inhomirim) Movimen-
4 000 000. Baso ...

J=aciiita-se. 42-1788 -

guaiima,
326111

104, sala 509-A. Tel.
— Atendo a domicílio.

CAPITALISTAS - Preciso 16 mi",
lhões, garantia residência luxuo*
so. Eslr. Rio—SSó Paulo. Cam-
po Grande, bens juros adianta-
dos. Valer: 35 milhões. H. Sil-
va, Ru.i Gcnç. Dias, 89, s| 405.
Tels. 52-3886 e 52-36.10. Creci
n.°_64S.
CONTAS DE LUZ .- Não ioguu
fora tuas contas de luz. Rece-
ba ató 15% do IMP-U, Rua Bue-
nos Aires n. 84, 1.° andar.
DINHEIRO X-AUTOMÓVEL - Rá.
pido, com José. Tel.: 36-1552.
DINHEIRO empresto sóbre hipo-
teca cu retrovenda, tolefone: —
23^466.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - ÍÕ
meses ou mais. Tcl. 37-2000.
DINHEIRO X AUTOMÓVEL - 10
até 15 meses. Acima de NCr$
1 000. Resolvo hoje para comer-
ciante e industrial. F. 42-5924.
DINHEIRO X" AUTOMÓVEL -
Rapidez. Sigilo absoluto. 30 diiis
ou 10 meses. Tel. 43-3729 - Ro.
berto.
DINHEIRO x IMÓVEL' -" Sòmon".
to Zcna Sul, resolvo om 48 lis*
Tol. 43-3729 - Roberto.
EMPRESTAMOS ató 10 000 000

PADARIA
Serra (Vil»
to montai
20 000 000.
Sr. Abel.
POSTO DE" GASOLINA E.CARA
GEM. Vendo ccmpletamcnta re
formado. Tudo nôvc; perto do Retrcvendas de imóveis, taxa mf-
Centro, centr. 7; for. sup a .. mima. Sclução ráuido. Rua da~0000. 

Alg.. barato,- litr. 120 Quitanda, 19, s| 403, depois das
mü; capacidado p\ 100 carros;
ótimp loca!. Negócio p] 2, 3 ou
4 sócios quo queiram ganhar
dinheiro. NB — Não tom víncu.
lo a Cia. Preço o entr. cj J. Cas-
tanheira & Cia. "Rai des postes
o garagens", R. Haddock Lobo,
75, sob. Auxílio técnico
nanceiro. To!.: 48-9405.

4 horat.

18 000, cont.ria mensal e ótimo contrato lo-, .
cação. Ver e tratar depois das 19 P1UI,°. Iu"i",v'1. r ...
heras, na Rua Santa Luz 18, loias 60 dos compradores,-. Ca.p,ra

instai, novas,
vende-se

Revendedores
Salas, blusas, vestidos, slacks,

meios, conjuntos, artigos finos
das melhores fábricas cam. v.
mundo cam. tergal, capas, sa1
bonetes etc. — Preços p[ re-
vend.-) (trocam-se mercadorias).
R. México, 41 sala 604.

C o D. Vista Alegre.
AÇOUGUES - Antes"do comprar
ou vender é de seu interesse

nsultar o corretor especializa-
do no ramo. Rua Senador Dan-
Ias, 3, 3.° andar, sala 10.
A MERCEARIA está" num 

"ponto

magnífico. Junto à Av. Paulo

Ternos usados
22-4435

CCf/.PRO A DOMICÍLIO

Çajji
Peno
outro.

is, camisas, sapatos elc.
melhor que qualquer

TELEVISÃO 21 p. marfim, c| pé
palito, moderna. Vendo urgentís-
simo — 160 000 - Rua Taylor, 31,
ap. 624 - Glória.
TELEVISÃO c| rádio, do mesa,
17 pol., tem pick-up, ót. est.,
195 mil, ajudo o transporte. Rua
Chaves Faria 220-F, ep. 301.
São Cristóvão.
TELEVISÃO Philco, Philips, Ad-
mirai, Standard Electric, GE e
outras, de 18, 21, 23 polegadas,
» partir de 120 mil func. Av.
Gomes Freire, 176, s. 902.

Ternos usados
Te!.: 22-5563
COMPRO A DOMICÍLIO

Calças, camisas, sapatos etc.
Pago melhor que qualquer
outra

ÓCULOS - CINE-FOTO
COMPRO projetor de cinema,
usado. Nenócio rápido, à vis-
ta, a domicílio. Tel. 57-0222.
POLAROIDE mod: 100," côr prê"-
to/branco, c/ ílarh, nova, c/ 2
filmes, 500 mi cruz. Av. Ataul-
fo de Pajva n.'50-Arl:, ap. 1 001.
VENDE-SE proietor Paillard Bo-
lese e filmador Bell Well 16 mm
em bom estado, ambos por NCr$
300,00 (300 000) tratar pelo tele
fone 43-8927, 23-2055 - Sr. Al
clno.

TELEVISÃO Standard 19" e 11
na embalagem, c| garantia, Cr$
360 mil. Av. Copacabana, 610-J
TELEVISÃO Semp, 23", semi-ntv
va. Cr$ 270 mil. Av. Copacaba-
na, 610-J.
TELEVISÃO G.E., 23", vendo
como nova, um cinema em to-
dos cs canais. Cr$ 290 000. Bara-
ta Ribeiro, 185, ap. 601. Pça
Arco Verde.

GELADEIRA "Gelomatic", 8 1|2
pés, perfeito estado. 'Vende-se
urgente. NCrS 150,00. Rua Rie-
chuelo, 44, 3.° and., sala 306.

TELEVISÃO 23" - Vendo nova,
um cinema nos 5 canais. Cr$ ..
250 000. Av. Copacabana, 209,
ap. 807. 

GELADEIRA G.E., Hotpoint, 12
pés, Retilfnea, último tipo com
fecho do ímã, interior colorido.
300 mil. R. Delgado de Carva-
lho, 48 — Tiiuca.

TELEVISÃO Mullard (Phillips) 21"
marfim, perfeito estado e fun
cionamento em todos os canais,
110 e 220 v. 160 mil. 57-0222.

GELADEIRA Philco, americana, esr
tado de nova. Motor ainda na
garantia. Vendo melhor oferta ou
troco por TV mesmo c| def. luís
de Camões, 77, sob. Pça. Tira-
dentei;

•TELEVISÃO PHILLIPS, 21 pol.,
funcionando bem, 180 mil. Ur-
gente. — R. São Francisco Xavier,
614. Maracanã. _^_j_
TELEVISÃO G.E., 17", omerica-
na, na embalagem e rádio trans-
oceanic Zenith, 3 000-1. Tudo

GELADEIRA - Norge, 10 pés,
funcionando bem, vendo por 160
mil, urgente. — R| São Francis-
co Xavier, 614. Maracanã.

nâvo. Tel.: 45-2527.
TELEVISÃO 5. portátil! japonesa,
nova, funcícna na luz e em ba
teria de automóvel, vendo uma
400 mil. Tel. 42-03iS4;

GELADEIRA GELOMATIC a que-
rosana, embalada. Vencio para
desocupar lugar. Av. 28 de Se-
lembro n. 313. - 38-5145 •
58-1392.

HOJE — 50 geladeiras serão li-
quidndas, desde 150 000. As mar-
cas mais afamadas do mundo. Rua
da Relação, 55, térreo.
REFRIGERADOR Friqidaire 6,5 pés,
Retillnea. CrS 240 mil. - Av.
Copacabana, 610-J.
TÉCNICO de geladeira, ar condi-
cionado, conserto no mesmo di?
e Iccal. Ccm garantia. Telefone
23-3652.
TÉCNICO — De geladeira, ar con
dicionado, todas as marcas e pin
tura no local c. garantia. — Não
cobramos visita. Tel.: 27-7569
Antônio.
VENDE-SE geladeira Climax no
estado. NCrS 100. Ver Av. Pres.
Vargas 463 12.» and.
VENDE-SE geladeira Admira
Prudente de Moraii 1 479, d3s
13h àt I9h.

de Frcnfin. Tem moradia, telef,
bem estoque. Tratar cj Bueno
Machado, Rua Baríio de Mesqui-
1.1, 393-A. - Tels. 340694
B-3233. Creci 986. Temos

dução".
ARMAZÉM c| moradia," .tolefõn»,j'm" P eftuInS 

'edifício, 
vende-i

grande estoque, clientela de 1.» r 25 dcs compradores. Caipi-
ordem. Vendo muito barato e „ Fiamenqo, féria 10 000 com
facilito bastante. Trotar 

ç| Bue- um empregado cont. novo, edi-
Machado, Rua . BarSo ¦ dei Mes-1 freio, vende-se e ajuda-se na en-

quita 398-A. Tels.: 34-0694 el lracJa. Copacabana, c toda a Zo-
58-3233. Creci 986. Temos con- na Sul temos todos os tipos de
ffysjfo' .1 Caipiras, bares e lanchonetes pa-
AÇÕÜGUE e mercearia, vendo,ra você escolher o que mais lhe
ou passo o contrato para outro arjradar, ajudamos o máximo nós
ramo. Ver Rua Carvalho de Men- empréstimos'. Caipira Madureira,
donça, 29-D e tralar na Rua Se- féria 10 000, outro féria 9 000,
mdor Dantas, 3 3." and. »|,'.10nór. comerc. cont. novo, vende-
tel. 22-2460. Ue por 35 dcs compradores, te-
Ã\/cc_.c—"Awoe '."- =* nics outros ccm férias menores
AVES E OVOS e artigo de qui- com m:!ri,dias; para compraItanda e mercearia, residência pe-, vender em quaP|quer ba rr0

K? Brloidetó 
CLtmP,".'«hS°M <•* Guanabara, basta telefonar.y. Lxyyy-,,, l,ma e Silva 20,parJ) 42.2547 „ fari um „caó.

cio certo o honesto. Orn. Cruz.
- , Rua Senador Dantas, 117, sala

AÇOUGUE_ a inaugurar, vende-se! 616 - Francisco ou Rodrigues.

YASHICA - Filmadora U-5, len
te Zoom aut. nova, c/ 3 filmes
cores, 700 mil cruzeiros. — Av.
Ataulfo de Paiva, 50-A-l, ap.
1001.

DIVERSOS
VENDO TV Standard o Philips,
móveis do quarto etc, tudo em
bom estado. Tratar tol. 45-1395,
Sra. Elizcte.
VENDE-SE — Móveis avulsos
colonial imbuia e cutros, faquei
ros etc. Tratar 26-9288.

VENDE-SE - 1 par abajures, 80
mil; 1 cama casal marfim 60 mil;
1 máquina fotográfica Zeiss-lkon
90 mil; 1 tripé p| imag. foto-
gráfica 50 mil. Rua Volunt. da
Pátria 416|302. Não tem telef,
Botafogo.
ATENÇÃO — Vendem-se móveis
jacarandá eanapé sec. XVIII, c
solo oratório, mesa jesuíta, cô-
moda D. João V, grande lâm
pada dc igreja, serviço de por-
celana Vieux Paris, serviço de
iantar Limonges, quadro a óleo
Fachinnetti Dedo de Deus, Pcti
ches de Delft, cristais Baccarat
diversos, um berço de metal fran
cês, lampeões e lustres e um fa
queiro em prata 10 D. e flois

TELEVISÃO 21'V moderna, pé de serviços para chá em prata que
palito, do meu uso. Tubo na pertenceram à familia nebre bra-
garant. 1 ano. Vendo cu troco sileira. Av. Princesa Isabel n,
TV portáril. Rua Antunes Maciel, 450-D. Não se atende por tele
318, c| 6. 5. Cristóvão. vone.

e meos
Vendem-se equipamentos de Estúdio

e Transmissor usados. Ver na Rua Ccnde
Pereira Carneiro, 371 — Estrada Vicente de
Carvalho, telefone: 30-8S44. (P

POSTO DE GASOLINA na Zona
Sul. Sem vínculo k Companhia.
C| 150 m. do frenta. Cont. nóvo
feito o firma. Litragem 380 mil.
Faz 1 400 lubfs. Guarda 70 car-
ros. ótimo negócio, Tudo msder-

EMPRESTA-SE acima de 5 milhões
qualquer quantia, ccm garantia dc
imóvel. Jures normais. Av. Gra-
ça Aranha, 333, sala 202. Tel.:
22-6217.

fj: EMPRESTA-SE 2, 3, 7, 10, 15, 20
e 30 milhões c| hip. ou retrev.
R. Alcindo Guanabara 25, Gr.
1 103 - Tel. 42-5884.

50HIPOTECA - Z. Sul 5 a
milh. empresto neg. direto r£"
pido, compro pequenos ap. pan
renda, mesmo alugado 1, 2 <\t,

no. Tr. Orq. Jergo Nolto. R. Ro«|c| garagem. -42.5641.
sário, 155, 3.0, i| 301. Cr 263.  

Graiaú, féria 10 000 chopp da
Brahma e salgadinhos, fecha um
dia por semana, vende-se por 30
dos compradores; Caipira, Anda-
rai, feria 8 000 com chopp e
salgadinhos, cont. e instalações
novas, vendo por 25 dos com-
praclcres; Lanchonete Tijuca, fé-
ria 25 000 a flor do bairro, ven-
de-se com grande facilidade najpoSTO DE GASOLINA com inió-
entrada, lucro garantido vale a ve| , ]00 km da GB. Roccho A
pena ver. Caipiririnha Tijuca, fá-
ria 4 000, cont. e instai, novas,

con- muito lucrativa ótimo para 2
pessoas com pouco dinheiro"ateie, 

féria 8 000 óli

SÔBRE automóveis, duplicatas,
ortCTrt nc s* Aem ima «- r«« 'ações cu outros valores ou gaPOSTO DE GASOLINA no Cen-te.;„,... „.„. Kir.c ,„„„„„
tro. Litragem 350 mil. Faz 600
lubfs. Centrato nóvo 7 anos a
esmeçar. Aluguel ainda rocebo do
4 lojas. Tudo modems. Verda-

rantias, acima NCrS 1 000,00, cm
dez meses. Rua Sá Ferreira,
204-2.°.

deira pechincha. Obs,: finan
sa parto da entrada. Tr. Orn.
Jorgo Nalto. R. Rosário, 155, 3.»
s| 301. Cr 263.

perto da Casa da Banha, Avenida;
Neva Iorque J15-A — Bonsucesso | CAFÉ
Tcl. 38-4J43. Davi.
ACEITO OFERTA a vista, verda-
deira maravilha, ou vendo até s|
entrada, ótimo bar-rest, c\ resi-
dência, féria 3 rn., podendo tri-
plicar, al. 40 m., motivo, não
ser do ramo e ter outro ne-
:joeio. Tratar El-Dourado — Tel.
30-5172. _^_
ANOTE — Vendo bares, churras*
cartas, mercearias, armazéns, lo-
jas, vazias, ótimos pontes privi-
Icgiados. Facilito enermomente —
Trate c] Bueno Machado, R. Ba*
rão do Mesquita, 398-A — Telefo.
nes: 34-0694 o 58-3233 - CRECI
986_— Temos _condurio. 
ARMAZÉM c/ boa renda. Unico
da região — Prédio novo. Próx.
do Rio. Moradia, boa água, si-
lio e criação — 

^ Vendo tudo —
Inf. c/ o próprio, Sr. Gonzaga

Tol.: 52-0071.

CAIPIRAS - Tenho em tcdos os
bairros, algumas tem moradia.
Tr. Rua dos Romeiros, 58, s| 301,

Cerqueira.

BAR — Vendo boa instalação,
contrato novo. Rua Ana Neri,
7E0-B. • .
BAR DE LUXO - Féria superior
a 3 miihões, alug. £0 mll. Éntr.
8 500 mil. Tralar Av. Braz de Pina
295, sob._Penha^- Arnaldo.
BARES — Zcna Nortei contratos
novos, c! chope, féria 14, prr
145, c| 45%; bar cl comida, fé-
ria 8, por 75, cj 35, não abre
aos domingos; bar c| chope, 48,
c| 20, féria 5 m; bar e restau-
rante c| chepe, féria 7, 50 c
20; bar c| moradia, f. 4, 25 cl
12; bar e rest., féria 7, por 55
cj 25. Temos outros tipos de ca-
sas, no . Centro ou em qualquer
ponto da Cidade; ótimos negó>
cios; para maiores informaçõps
procurem^ o Geraldo, que ajuda
nos negócios. Praca 

' 
Tiradentes

n. 9, s| 411, o lado do Cine
São José.
BARBEARIA - Vendo-se no me
lhor local de Botafogo, preço de
ocasião, por metivo viagem. Ver
e tratar Praia Botafogo, 340, lo-
ja 1, Sr. Lopes.
BARBEARIA - Vendo à Rua Cia-
rimundo de Melo, 133, esquina de
Cruz e Ssusa — Encantado.

BAR — Refeições, Tiju-
Contraio 5 anos, alug, 40 —

Féria sup. 7 000. Fecha sáb. dc-
mingo. Preça: 48 000. Rua Pereira
de Siqueira n. 5ó.

Acima de
5 miliiões

Fazemos hipoteca ou retro-
aluguéis do oficinas CrS 600 mil.
Litragom 170 mil. Faz 300 lubfs.
Tom 1 bar o 1 rostaurante, érea íí«sjl ,i„ «j/j:-* „,, .,,-,- ni
3 000 m2. Vendo p| CrS 170 c||Venda do predl05 ou dpS' m

70 do entrada Obs.; facilitamos GB solução em 48 horas — Tel.
parto da entrada. Tr. Org. Jsrgo
Netto. R. Rosário, 155, 3.°, iii22-4337, das 12 às 18 liorai
301, or. 263,  __ _ :

Brilhantes
jóias cautelas

Compro. Pago o real valor

otual. Moedas. Preferência ne-

CÓcios de vulío. Atendo a

domicílio. R. Uruguaiana, 86

7.0 and. s| 703. Tel.: 43-2312.

Esq. de Ouvidor. '

fõSTO DE GASOLINA - Nova
Iguaçu — Vendo na Av. Getúlio
Moura, esq. de FI. Carlos Mar-
ques Rollo, c/ imóvel — Instala-
cões moderníssimas, 5 bombas, a
boxes, boa féria, grande pisla.
Construção ccm possibilidades de
ampliar nenócios. Excelente epor-
tunidade. Tratnr: 42-0<25 e ..
32-0750. - CRECI 218.
PASSA-SE loia de confecções ou
vende-re toda instalação, máqui.
na de costuras, cc:ear, cortar,
mesa de certar, moldes, balcão
etc. Tel. 48-1319, à noite - Rua
Scusa Franco, 378 - Vila Isabel.
PADARIA — Vondo-so, bem no-
nóció. Tratar no loca!, Rua Emi-
lio Cuadagni, 495 — Edscn Pas-
sos — Mesquita.
PÕS1Ó"bE~GASÓTÍNÀ~SHEã _
Vendo por metivo não entender
do negócio, gde. pista com 5; nas
bombas, lavagem e lubrif. b:
cheiro com serviço de bateria,
moradia ede. telefone, galonagem
90 O00L 

"mal 
trabalhado,

baratissimo, preço NCrS 70 00010 
000

CauféSas
JÓIAS E MERCADORIAS

Compro da Caixíi Econômica.

Pego o máximo, em ouro ve-

lho, ióias antigas ou moder-
brilhantes, platina e pra-

tis. — Av. 13 de Maio, 47, s|

610. Tcl.: 22-0348. Atendo a

aiuuuei! domicílio. Ed. Itú.

entr. de
preço
NCrS ntr.CAIPIRA c| chop_ da Brahma

prédio. F.: 12, só prédio vale o novo. Mão é vinculado à Cia
dinheiro. Tr. Rua dos Romeiros. Estrada União Indústria 11 8S0
58, sl 301, cl Cerqueira.
CAIPIRAS - Tenho na Penha
Bonsucesso e Ramcs e Meier
Tijuca, c| chop — Férias de 5
a 15 m. Tr. Rua dos Romeiros,
58, s| 301 - Cerqueira.
CAIPIRA - CATETE - F. 12 mi-
lhões, vendo bastante em conta.
Lanchonete Centro, féria de 9 mi-
lhões, chope Brahma, vendo por
35 milhões de entrada. Caipira
Copacabana, féria 6,500, vendo
por 24 milhões de entrada. Cai-
pira Centro, féria 7 500, vendo c|
30 milhões de entrada. Lanchonete
S. Cristóvão, féria 10 milhões, ho-
rário comercial, edifício, vendo
bastante em conta. Caipiras Tiju-
ca; diversos para todas as entra-
dss. Caipira Méier, féria 6 mi-
lhões, vendo com 22 milhões de
entrada. Caipira, estação de Aus-
tin, féria ó milhões, vendo^ com
18 milhões dn entrada. Café bar
Bonsucesso, féria 3 milhões, ho-
rário comercial, tem ap. vazio de
II qts. elc. Vondo por 9 milhões
de entrada. Café bar estação Pa-
dre Miguel, féria 5 milhões, tem
moradia, vendi por 8 milhões de
entrada. NB.: Procurem o ccrrctcf
que mais empresta para as entra-
das. Detalhes à Rua Caries Sam-
paio, 106-C (bar), com Meireles
filho. • 

Itaipava, esquina ci Estr. Rio—
Bolo Horizonte e antiga Teresó-
polis.
PASSO contrato casa comercial, 15
peças, aluguel barato, com pen-
são grande movimento na Rua
Carlos Sampaio 352. Telefone: —
23-3692.
QUITANDA com balcão frig. ae-
lad. registr. etc. cont. n. alug.
50 mil; sinal 1 milhão. Tratar na
Av. Braz dc Pina 295, sob. Pe-
nha —_ Arnaldo. ____
QUITANDA com mor. feria 

"2 
400

mil, entr. facilitada. Olaria —Tra-
tar Av. Braz de Pina 295, sob.
Penha, Arnaldo. ..

QUITANDAS c| copa algumas tem
moradia. Entr. de 4 e 5 e 6m. Tr.
Rua dos Romeiros, 58, sj 301,

Cerqueira.

BAK3EARIA c| seis cadeiras. -
Vendo se. Praça Sscnz Pena, par-
tc ce um sócio. Traiar 48-3998. —
Manolo. -
BAR "- Vdo., da Penha7~Fé"r7a
3,5. 2 loias, 14 milh. c! 5. Aluo
80. Trai. Av. B. de Pina, 914, s
203. 30-3196 - CRECIJ249.
BOTEQUIM COM RESIDÊNCIA -
Vendo 2, um na Av. Automóvel
Clube n. 1 173, com máquina de
sorvete, 2 snrker, não paga alu
c;uet. Eoa féria, bem estoque.
Tenho cutro na Rua Am:!"!_
188. Base 10 milhões antigos —
com 50%, saldo s| Juros. Bens
negócios. — Tratar na Av. Joco
Ribeiro n. 396 — Sr. Soares
Tcl. 49-1996. Tenho outras ca-
-as h1 vén'da. 

'¦

BOUT1PUS - Vtndo na Prcça,CAIPIRA na Tiiuca — Contrato
Eaens Pena, étima oportunidad». nõvo. Olima féria feita em pi
To'. ?4-:662 eu 49-5793. L em mercadorias muito lucrati-
SAR CHOPP e pastelaria esq. [vas. lugar do futuro. Facilidades
for. 6 m., czntr. novo, entr. ISIna entrada. Fênix informa. Rua
m. A. C. Dias, Av. Amaral Pot- Álvaro Alvim n.° 21 7.° andar
xoto, 250, si 12 — N. Iguaçu.ICincISndia com Amaro Magalhães.

CAIPIRA em Copa, féria 20, c|
chopp Brahma; Caipira em Bo-
tafogo, casa de esquina, féria
11; Caipica próximo Lgo. Ma-
chado, féria 21, tudo em pé;
Caipira no Calete, féria 6, cn-
trada muito facilitada; Lanchrne-
le no Calete, n| paga aluguel,

endo abaixo da féria; Lancho-
nete no Centro, horário comer-
ciai, pronta pl inaugurar, ven-
do pequena entrada; idem em
Botafogo de baixo de prédio, fé-
ria 7, vendo pequena entrada;
Hctel no Centro c| 'el. em to-
dos aposentos; Loja Centro Co-
mercial Meyer, ém x 26m. Temos
diversas casas de todo ramo em
tl GB.' Informações Rua Calete,
274, ap. 309, c| Pepe ou Gui-
flermo.
CAIPIRA c restaurante em Copa,
f. 6,5. Vendo cj peq. entrada
p| desentendimento entre sócio.
Tratar Rua Catete, 274, ap. 309,
c| Guíllermo
CAIPÍRA.jiá
res. Ed

Rua Mariz e Bar
, tem chope. Féria Cr$

6 COO. Preço 50, com 40%. Fi-a
l.o do Março, 6, 2.°, sala 9,
com Amado.

Emprestamos sob hipoteca ou

retrovenda de imóveis. Solu»

çco em 48 horas. Adiantamos

para certidões. As melhores
laxas. Trazer escritura..Av. 13
de Maio, 23, 15." andar tala
1516 - Tel.: 42-9)38.

TELEFONES

QUITANDA — Vendo, bem sor-
tida, Icja amola cl moradia, com
bebidas etc. Rua Panamá, 392 -
Penha.
RESTAURANTE no Centro - Con-
trato novo de 5 anos, não paaa
aluguel. Bca montagem. P. 32,

15, estudo proposta. Telefo-
ne 30-4092, Mendonça. CRECI

707.
RESTAURANTE - Centro - Vdo
urg. gde. casa, prédio de laje,
féria 13 milhões, contrato de 5
anos, alug. não paoa. 80 i
lhões, facilito. 42-6755. Cieci

590. •

SALÃO de cabeleireiro no Mara-
cana, bem montado, bom movi'
mento, com telefone. Vendo ou
passo loja vazia, tendo 60 rr.2,
Serve para qualquer ramo. Mo-
tivo de outro negócio. Tratar:
Rua Higino, 4-A. Tel. 38-1949
— Jarvis.
SALÃO DE BELEZA - Vende-se

Rua da Passagem n.° 146,
boxe 7. Botafogo.

SOBRADO — Centro, c| grando
salão, mais 3 salas, pento c;n:er-
ciai, serve p| comércio, indústria,
depósito etc. Informações: Elias,
R. Constituição, 32.
TINTURARIA - Vendo toda ma-
quinizada, Rua Santo Cristo 259,
tel. 43-1388.

a 100

ATENÇÃO - Cempro tolefone 23,
43 o oulro 28, 48, 34 ou 54. pa.

Banco._Tratar 42-6646.
COMPRO' urgente' tal. 25|45 ,oã
20. Pago à vista. Tratar Araújo,
até 16h. 43-7274, sl in_tor._
CEDO" 22, 32, 42," 52, 38, 29,
49, 58, 26, 46, 37, 57. Preciso
23, 43, 25, 45, 30, 27, 47. Av.
Pres. Varqas, 529, s! 710 - Cal.
deira. 

'43-8124. ^_

CETEL — Compro um telefone da
CETEL. Serve qualquer estação.
Pago na hora. Tratar polo tele.
feno 90-2490, qualquer dia_.

CETEL — Cempro urgento dois te-
lefones sendo um comercial e cu-
tro residencial, à vista. Tratar
pelo tel. 90-1448, qualquer dia.

URGENTE — Loja tecidos, arma-
rinho, passa-so contrato 5 anos,
com tcdo esteque, barato. Alu-
gcol 40 mil. Rua Verna Maga-
lhães n. 34 — Engonho Nòvo.

\

VENDE-SE botequim-bar, Av. dos
llatiancs, ó, Turiaçu. Tratar Tra-
vossa Enes Filho, 427 - 302 -
Penha.
VENDE-SE um bar caipira, féria
3 500, centrato novo. Instala-
ÇÕes novas, entrada 8 000. Pre-
ço a combinar, pequena msra-
dia. Estrada do Portela, 422-A.

CETEL — Vendo meu telefene li-
nha 93, Bangu, CrS 1 200 somen.
to a vista' -'93-1225'.

DESEJO adquirir de pessoa idâ-
nea, para minha residência, tele-
fone prefixo 20 ou 46. Pago
até NCrS 1 200,00 (um milhão
e duzentos mü cruzeiros antigos],
à vista, no ato de instalação o
transferencia de nome. Tratar
com o Sr. ítalo, pelo telefona
23-8347. __
INSCRIÇÃO Estação 25. Transfiro
uma antiga (10 anes). Ritmo
atual atendimento CTB dinamiza-
do, pouca espera. Tratar c| o Dr.
Fernando — 46-6360. t
LINHA 52, centro, comercial, par-
licular vende. D. Zilda, 22-6978
ou 42-4236. _
TELEFONE 43, firma comercial
passa ccm extensão, tratar telefo-
ne 34-9288.
TELEFONE da cst3Ção 48, tenho
uni, trcco hc]e per um das 'J9

cu 49 - Telefonar 29-0910 par»
VMarinho,_das_8 às 12 horas-

TELEFONE linlvã 30, tempro ur.

sento. Parto na horl. Ttl. 31-3570
— Sr.Scuia.
TELEFONE 43 - 28-34-54-
Cempro nrqsntc. Pago n> hora.
Tcl. 31-3570. Sr. Seul».

TELEFONE 36 . — Particular cedo
urgente, negócio diretn, cempro
25 ou 45 - Pedro. 42-9710.

:iifmsM^^Ji^t!)u»m^r-fi^T~^ „V_._.'-
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íi OPORTUNIDADES E NEGÓCIOS O ENSINO E ARTES O MAQUINAS E MATERIAIS O DIVERSOS O VEfCULOS

Pessoas
desaparecidas 

CLASSIFICADOS - Jornal do Brasil, 4.°-foira, 1-2 67,- 7

O Serviço de Utilidade Pública da RADIO JOR-
NAL DO BRASIL relaciona, abaixo, o nome das

pessoas desaparecidas e que. até o momento nao
íoram encontradas- por seus parentes. Quem sou-
ber do paradeiro destas pessoas deve ligar para
_P2-1519
ARLETE TINOCO, 21 anos, branca, cabelos prê-
tos e olhos castanhos. Informações para o tele-
fone 2-43.4. cm Niterói, ou 42-7035, na Guana--
bara ALVINA BRAGANÇA, moradora em Campo
Grande. Informações para sua filha Rosário
Fonseca na Rua Bolivar, 162, ap. 401, Copacaba-
Íá ANTONIA DANTAS, residente na Rua Sena
Madureira. 106. Informações para Antônio Seve-
rínoPeSa, telefone 43-0252. ALZIRA CASTILHO
DA CONCEIÇÃO e CATARINA NAZARETH COU-
TINHO DA CONCEIÇÃO, desapareceram dia 15
de sua residência. Informações para a Rua D.
Helena, 374. ANTÔNIO MARQUES, português.
57 anos, sofrendo de doença nervosa, desapareceu
de sua casa em Vila Valqueire. Vestia calça azul
e blusão caqui. Informações para 90-0051, CE-
TEL. BERNARDINO MOREIRA DE LIMA veio
de Minas Gerais e estaria em Copacabana. Sua
família procura loealizá-lo. Informações para a
Bua Igramirim n. 83 — Vicente de Carvalho. —
DOMINGOS SÉRGIO DA CUNHA ALONSO, 18
unos, branco, cabelos e olhos castanhos, desapare-
ceu da Rua Fialha, 3, ap. 202, na Glória. Infor-
mações para o teleíone 52-5086. — BIVINO
FRANCISCO NASCIMENTO, trinta e seis anos,
preto, cabelos pretos e olhos castanhos escuros,
residente na Vila Guimarães. Telefone para ....•
46-1912 ou 22-5530. BRENDA MARIA DUARTE
RIZZO, 15 anos, branca, cabelos louros e olhos
azuis e tem uma cicatriz numa das mãos. Saiu
ti procura do pai que reside em Magé. Brenda saiu
de Taubaté e foi vista em Cruzeiro, rumo a Bar-
ra Mansa. Informações para o telefone 52-8434.
DALVANIRA MOTA MENDES, 14 anos, branca,
cabelos castanhos, claros e lisos, moradora na
Rua Leopoldo Mlguez, em Copacabana. Informa-
ções para o telefone 57-2663. DIONILHO ALVES
DA SILVA, 24 anos, cabelos pretos e olhos casta-
nhos escuros. Inf. para o tel. 2-7172 em Niterói.
DELCIA RIBEIRO AZEVEDO, 17 anos, parda,
cabelos e olhos castanhos, residente na Rua
Guaianases, 112, na Penha. Inf. para o telefone
43-2317. DORA GRABOIS e EDUARDO GRA-
BOIS, primeira com 10 anos e o outro com 6.
Têm cabelos castanhos e são de côr branca. Inf.
para o tel. 57-4001. DILEUSA DE ANDRADE
LIMA, 13 anoé, l,50m, residente na Rua Eman-
cipação, 23, casa 4, em São Cristóvão. Inf. para
o teí. 46-8070, ramal 217. ETELVINA MARIA
DA GAMA, 32 anos, morena, cabelos e olhos prê-

. tos. Inf. para o telefone 22-1108. M

n».

CURSO DE FORMAÇÃO DE
PILOTOS COMERCIAIS

Acham-se abertas, até o dia 6 de março de 1967, as
inscrições para o Curso de Formação de Pilotos Comerciais
da EVAER.

EXIGÊNCIAS ,
- Ser brasileiro nato, RESERVISTA, SOLTEIRO.

— Ter mais de 18 e menos de 25 anos de idade em 1-3-1967
— Prova de ter concluído o Curso Científico, Clássico ou

equivalente.
— Altura mínima: l,65m.
— Possuir a Licença de Piloto Privado da Diretoria de Aero-

náutica Civil.
— O exame de seleção será realizado no dia 13-3-1967.

Informações e Inscrições na DIRETORIA DO ENSINO, à
Rua México, n.° 3, 3.° andar ~ VARIG.  (P

Telefones - c____n_Si _7gi__-
linhas 22 - 32 - 42 - 52 - 38
- 58 - 28 - 48 - 46 - Roberto
cu Rocha. Tal.: 23-2883.
TELEFONE - Precisamos linhas.
30 - 24 - 27 - 47 - 25 - 45
.- 28 - 48 - 34 - 54 - 29 -
49 - Robarto ou Rocha. Tal.:
23-2883.
TELEFONE - Vendo por 1500,
linhas 54, 28, 34 ou 48, inrta-
lado em seu nome com todas rs

Saranllas. 
Tratar Sr. Amárico,

4-3658, ou Romualdo, 42-7506
c 22-5532.
TELEFONE - Compro 34, 48, 54
ou 28, pagando imediatamente
1 300. Tratar Sr. Rolando —
54-3658.
TELEFONE — Compro • vando
qualquer linha — Transfiro do
nom» na hora. Tal. 31*3570. Sr.
Sousa.
TELEFONES - Telefone 52. Tro-
ca-se da linha 52 comercial por
um da linha 34, também comer-
ciai.. Tratar 34-0124 — Munis -
Urgento. _____ '
TELEFONE 30 - 32 - Compro,
«ratar pelo telefona 23-3588 —
Carvalho.
TELEFONE - Transfiro 56 por
NCr$2 mil. Tal. 27-6824.
TELEFONE 25-45 compro, urgen
te. Pago à vlsta até 1 500. Tra
lar com José, tel. 46-2882.
TELEFONES - 57 - 36 - 38 -
34 — 54 — 32 — Pasis hojo,
urg anta. Mauro 23-8910 — Pr.s.
Vargas 417-A - Sal» 1.308.

ENSINO
E

ARTES
COLÉGIOS E CURSOS
AOS DIRETORES - Prof. de Ma-
temática t Ciências • Admissão,
com as melhores credenciais, ofe*
recè-se. Tel.t 37*8649 (conduçSo
própria).
AULAS — Portug., Matemit. e ou
tras matérias. Método especial,
êxito absoluto. Tel.i 37-8649.
APRENDA a fazer peruca em
aulas. Limpeza de pele, maqui-
lagem, cllios, unhas, postiça!, de
pilação em 10 aulas. Vendo •
facilito perucas. 

'Barata Ribeiro,
87 sobreloia 201 - Procure (TA-
NIA).
APRENDA a dirigir em Volks. e
Gordini. Apanho a domicílio na
Zona Sul. Preparo documentos e
não cobro' taxa de inscrição —
Tratar 57-7845 — Maurício.
APRENDA A DIRIGIR - Ensino
em Volks, DKW • Gordini. Não1
cobro taxas nem inscrição. Faci-
lito documentos. Aulas a domi.
cilio. Humb.rto. Tel. 464435.
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Geradores - Diesel
Vende-se um conjunto sincronizado para 220

KVA 220/127V, 60 ciclos — conjunto composto
de dois geradores 

"HOOS" de 110 KVA - moto-
res Diesel "MERCEDES BENZ" estaciona rios Alter-
nados trifásicos "CARMO" — montados sôbre mo-
noblocos — quadro de comando e controle com-
pleto para comando do conjunto ou individual de
cada gerador, dotado de regulador de tensão au
tomático "OERUKON".

Um grupo gerador para 110 KVA com as
mesmas características supra, marca "ANSAL
VASCO".

Impressora Paranaense S. A. — Curitiba —
Rua Comendador Araújo, 747 — Caixa Postal,
326. (P

AERO 65 - Espetacular cadillac si, cupê
r _ ... pneus novos, mecameestado, equip. Facilito

até 18 meses. Rua Ma-
riz e Barros, 774 — Sr.
Armando.
AERO WILLYS 63, rádio, capas,
garras, persianas, 4] 000 km. —
NCr$ 4 200,00. à vista. - Tcl.
30-4649. - Pedro.
AGORA ATÉ AS 10- HORAS DA
NOITE você pode comprar sou
Vemag na Av. Atlântica osq. do
R. Djalma Ulrich. Todas ds coros
o tipos. Financiamos a longo pra*

e aceitamos troca por qual-
quar automóvel. T.l. 47-7203 -
TEXAS.

CADILLAC 54 - Impecável, ven-
do por motivo de viagem, 3 100,
aceilo oferla. Estr. Marechal Ma-
let n;?;_!4i; -___
CHEVROLET'58 - Mec*,**6*"cils.",
equíp., excelente estado. Entr.
de Cr$ 3 000. rest. n longo pra-

Rua São Francisco Xavier,
30-A. -

AERO 64 — 0 mais nô-
vo da GB. Vendo. Rua
Mariz e Barros, 776 —
Sr. Rodolpho.

KARDEX REMINGTON. Vendo ur-
gente, 2x16 gav. 1x20 gav. íi-
cha 5 x 8. — Preço de oca.
slao. Ac. ofertas. Av. Alte. Bar-
roso, 6, a| 702.

TIJOLOS FURADOS - Muitíssimo
barato, pedra, areia, ferro etc
direto oa fonte. Pedidos pelos
tels. 30-6983 e 30-6662.

MAQUINA de escrever Royal, de
mesa, carro grande, seminova,
moderníssima, marginador e ta-
buiador automáticos, 250 mil. —
57-0222.

CURSO "C.O.C." - Art. 99 -
Ginásio — Clássico — Cientifico
com ou sem ginásio, 85% apro-
vados — Matrículas abertas —
Professores do Col. Pedro II —
Av. Copacabana, 690, gr. 704 e
1072, gr. 302 - Tel.. 57-6477.

Telefones
VENDO AS LINHAS

27x47  Cr$ 2 500 000
57x37x36x56 Cr$ 2 300000
25x45  Cr$ 2 000 000
23x43  Cr$ 2 000 000
30  Cr$ 2 000 000
29x49  Cr$ 1800 000
54x34  Cr$ 1 800 000
58x38  Cr$ 1 800 000
22x32x42x52 . Cr$ 1 800 000
26x46  Cr$ 1 600 000

Note bem estes telefones só
recebo após a instalação em
sua residência, firma ou in-
dústria. Dou referências de
serviços prestados nestas con-
dições. Tratar. Av. Rio Bran-
co, 9, 3.° andar s| 352 — Sr,
Juca. Tel.t 43-7270.

TELEFONE - Compro 27, 47, 36,
37, 56. .57, 25, 45 - T.nhi di-
verses para trocar. — Telefone:
43-1464 - Sr. Gomes.
TELEFONES — Compra o vendo
todas as linhas — Tenho vários
para trocar, instalação urejonl» —
Sr. Gomes - Tel. 43-1464.
TELEFONE - Vendo 32, 42, 23,
43, 37, 57, 27, 34, 2» • 30 - Sr.
Gomas — Telefona 43-1464.
TELEFONE - Compro 23, 43, 34.
54. 30. Tenho Unhas Copacabana
para trocar. Telefona 43*1464
Sr. Gemes.
TELEFONES - Ccmpro desligado
«tu em transferência, pago bem.
Tel. 43-8211 - Gomes.
TELEFONE 48 - Praça Saens Pena
— Vendo, Hugo, Rua Urunuaiana,
55, sala 719 - Tel. 23-3578.
TELEFONE - 25 • 45 - Vendo,
Km-o, Rua Urunuaiana. 55, sala
71. - Tel. 23-3578.

CURSO "C. O. C." - Admis-
são especializado aos Col, Pedro
II e Estaduais. Matrículas' aber*
tas, ambiente requintado. — Av.
Copacabana, 1072, gr. 302 — Tel.
57-6477.
CURSO BAER - Taqulgrafia -
Taylor e Gregg — em inglês,
pcfriuguês e espanhol, fornece
carteira de estudantt — reconhe-
cido oficialmente — Cinelândia.
Rua Álvaro Alvim, 24 grupo
601. Tel.: 37-6249.
CURSO BAER - Artigo 99, au-
Ias diárias, das 7 às 10 horas,
Conferimos carteira de estudan
te. Cinelândia. Rua Álvaro Al*
vim 24, gr. 601. Tel.: 37-6249.
CURSO BAER — Secretariado em

1 ano. Conferimos diploma e
carteira de estudante. CinelSn-
dia. Rua Álvaro Alvir n.° 24,
grupo 601. TeL: 37-6249.
DÁ-SE aula particular de mate'
mática para primário e ginásio.

Tratar tel. 46-8947
GRATUITO - Inglês e taquigra
fia, .curso de 3 meses. Cinelân-
dia. Rua Álvaro Alvim n.o 24,
gr. 601. Tel. 37-6249.
GRATUITO - Português curso
de 3 meses Rua Álvaro Alvim
24 gr. 601. CinelSndia. Telefo-
ne 37-6249.
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CENTRO - Av. Pres. Vorgos, 529-18. tel.: 43-8024

COPACABANA - Av. Capacebona, 690-6." tel.: 36-6728

CATETE - Ruo do Catete, 216-s/lojo tel.: 23-4376

TIJUCA - Conde Bonfim, 375-s/lojo tel.: 34-0489

MADUREIRA - Morio freitos, 42-s/loja Cetel 90 '750

MÉIER - Dios do Crur, 185-salo 223 tel.: 49-5068

NOVA IGUAÇU - Nilo Peronha, 185-s/lojo tel.: 29-09

NITERÓI - Borão Amoronos, 528-i/lojo tel.: 2-7861

MAQUINA de escrever portátil
Smith-Corono, c| teclado verde,
130 mil • 1 Únderwood, mesa
carro 14". R. Araújo Leitão, 108,

11 — Eng. Novo.
MAQUINA DE ESCREVER america-
na "Smith Corona", na emba*
lagem, elétrica, tamanho oficio.
Tel.: 45-2527.

m

FERRAMENTAS. Enxadas, pás, ala-
vancas, baldes, vendo tudo pela
melhor oferta, lnf. 23-1166
(Araú í o.

MAQUINAS de escrever, somar e
mlmeografos, novas, usadas e
reformadas, grnnde facilidade de
pagamento e 1 ano de garantia
Rua Riachuelo, 373, gr. 505. Tel.
22-5665.

MÁQUINAS de escrever e somar
a partir de 70 000. Preço espe-
ciai pi revenda. Av, Rio Branco,
9, sal: 317.

FERRAMENTAS

AERO WILLYS 67 - No-
vos, cores a escolher. —
Cr$ 230 000 mensais,
sem entrada e sem ju-
ros. TÂNIA S.A., Av.
Princesa Isabel, 481. —
Junto Túnel Novo.

DIVERSOS
BALANÇAS - Vende-se de 6 t
200 quilos. Facilita-se. Rua Ge
neral Caldwell 217.
COFRES — Vende-se por preço
do atacado e facilita-se. Rua Ge-
neral Caldwell 217.
COFRES - Residencial e comer-
ciai. arquivos em todos os tipos,
à vista e a prazo. Beco do Te
souro n.° 14. Tel. 43-7496, esq.
da Av. Passos n. 53.

TROCO máquina somar Precisa,
teclado completo, por máquina de
escrever, mesmo antiga, funcio-
nando, ou vendo. Tratar qua'~i'«r
hora. — Rua Prof. Carneiro Feli-
pe, 93 (transversaI Av. J. Kibüifoj.

MAT. DE CONSTRUÇÕES

COFRES — De parede, de mesa.
de apartamento, comerciais, ar
quivos etc. Financiados até em 5
pagamentos iguais, na' R. Regen-
te Feijó, 26 — Consulte-nos ou
peça a visita de nosso represen-
lante pelo tel. 22-8950.

FERRO - Vendem-se 2 toneladas
de 3|16 a Crt 425 e 2 toneladas
de 1|4 a Cr$ 400. Rua da Pro-
clamação 556 — Bonsucesso.

CIMENTO PARAÍSO E MAUA' -
Tijolos primeira, areia Guandu,
pedra, saibro, telhas, tábuas 4
verg. ferro pl obra - 34-7990 —
£1 Mo.
DEMOLIÇÃO — Vendem-se lane-
Ias — tacos — assoalho — to-
lhas — portas madeiras etc, —
R. Constante Ramos, 64.

AERO 64, excepcional est., supe-
requipado, a qualquer prova, à
vista. Troco e fac. c/ 3 000 ent.
saldo 18 in. R. 24 de Maio, 316
48-2701.

equipado. Fac. c/ 800. R. 24 da
Moio, 19, fundos. Tel. 28-7512 -
São Fco. Xavier.

c,.D;«.SiDKWVEMAG-NOVOS
OU USADOS - Antes de
comprar ou trocar é de
seu interesse visitar a
GÁVEA S. A. - Rua
São Clemente,.91. tele-
fone 46-1414 - QUE
TROCA E FINANCIA. (B

CADILLAC 1961 - Floet-wood,

Ím 
estado de nova. Superequipa-

à, ent. 7 000, saldo combinar.
Troco. Rua Uruguai, _______
CHRYSLER 56 - Windsõr Vpts."
hidramatico, estado geral nova
Cr$ 1 850 000. Rua Ana Néri,
770.

AERÕ 63, bordeaux, em ótimo
estado, motivo de viagem. Ver
com o guardador no estaciona-
mento da Justiça. R. Pres. An-
tônio Carlos, ao lado do novo
Palácio da Justiça. Molhor oferta.

CAMIONETA - Chevrolet, Jar
dinéira 1962 — Ótimo estado,
Vendo, troco, facililo. R. S. Fco.
Xavier, 398_- Tel. 28J77ó._
COMPRO Rural 

~63*V 
64, 

"em

ótimo estado, dc particular para
particular - Tel. 30-7888, depois
das 20h. J
CHEVROLET 50 - 

"Mecânico," 
6

cilindros, 4 portas, em estado,
mpecável, 2 000 000 só à vista
- Rua Bento Cardoso, 141
Penha Circular.

DAUPHINE 60-61-62-63 - ....
700 000. Todos revisados em
excelente estado de conservação;
Equipados, vendo, troco, iac.
Saldo a longo prazo. Afonso
Pena, 66-B - 28-6540.
DKW - Vemaguet.'-59I641'- -.Rin-
tura nova, motor novo com rá-
dio e tranca. NCr$ 2 450.
Wanderley, depois 13 horns. —
Tel.: 33-2111.
DÃUPHÍNE 62, con". 

"rádio, "óti™

eitado, I 850,00. Troco por car-
ro -de menor valor. Sto. Amaro,
145 - Catete.

CHEVROLET 58 - Apache - Jar.
ineira, nova. Vendo mec, 6 cil.

Av. Bris de Pina, 842.
CHEVROLET IMPALA 58, sedan,

:| coluna, lindo, troco, facilito
Av. Brasil, 2 332.'
CHEVROLET Corvair 1962 - 4
portas, a mais nova do anò
Vendo R. Raimundo Correia, 47,
porteiro.

AERO WILLYS 1965 - Pouco ro-
dado, todo equipado. Preço 5 850
— Aceito Gordini, Simca. Rua
Barata Ribeiro, 207, ap. 302 -
Dona Luci.

CHRYSLER .4, - Táxi, vende-sc,
1700 000. Telefone 29-6315, Pie
dade, Sr. Jorge.
CHEVROLET 1966 - Camioneta
passeio, pouco rodada, estado de
nova, superequipada. Vendo, fa-
cilito parte em 10 meses. Rua
Leopoldina Rego 18-A (Ramos)
Mágàzln Farage. -

AERO WILLYS 1961 - Em estado
de novo, todo equipado. Preço
2 500. Financio parte. R. Barata
Ribeiro£_254._
Ã-RÒ 60 — Otlmo est. geral,
màq. óleo 30, pneus novos, rá*
dio, tranca, a qualquer prova
Rua Bariri 1381201. Frente.
AERO 65 — Seminovo, supere-
quipado. Vendo, troco ou facilito
a longo prazo — Tratar- na Av.
28 de Setembro, 229-A - Tel.
48-4624.
AERO WILLYS 64 - Particular,
excepcional, equipado, à vista,
Cr$ 5 400, Aceito troca Volks
63/64. Rua Gomes Carneiro, 161
— Copacabana. "•'¦

REGISTRADORA - Máquina Ar-
gus, vende-se Crí 750 000. R.
Sadock de Sá 276 - Roberto.

AERO 62 - Ótimo est.,
enfr. Cr$ 1 800. R. São
Fco. Xavier, 189.

REGISTRADORA - Vendo uma
National elétrica registra até ..
9.999,90 dá talão. Tratar tel.s
52-2323.
VENDO URGENTE - 15 kg de
fio n. 27 pj enrolamento. Rua
Frarímla, 180 - Vista Alegra —
Irajá, c| Francisco.

AERO 1964 — Equipado, ótimo
estado. Vendo barato à vista —
Motor novo — D. Mareia — Tel.
47-9243. 
AERÕ" WILLYS 62 - Gelo
Vendo equip. — Av. Brás de Pi-

842.

DIVERSOS

DETECTIVE Seixas - Investiga
ções particulares. Flagrantes. Dia
e noite. Tel. 49-9907.

CURSO BAER - Inglês - Portu-
guês — Francês — Artigo 99.
Fornece Carteira da Estudante
reconhecido oficialmente. Aluno
sem média. Pré-íntensivo. Cine-
lòndia — Álvaro Alvim, 24, gru-
po 601 - Tel.s 37-6249.
PROFESSOR Inglês. Precisamos p
lecionar em h. filial Méier no
horária de 8 às 10 h. Entrevistas
c. Sr. Lucilio. Av. Pres, Vargas,
529, lB.o.
PROFESSORAS - Precisamos para
todas as turmas. Tratar Rua Luis
Ferreira, 217, das 8h àl 17h -
Bonsucesso.

INGLÊS — Taqulgrafia, cursos
completos em trinta aulas. Cen-
tro e Copacabana, NCr$ 10,00
mensais sem ióias. Av. Treze de
Maio 44-A, s| 1 204 - 57-0051.

YOGA — Precisa-se de uma pro-
fessôra que possa residir na
Bahia, Paga-se bem. Telefonar
para Mava Augusta. 36-7568.
VIofAÓ- Marilha Baptista 

"en-

sins à Rua João Lira, 32 — ap.
110 - Leblon, Crí 6 000 a ho.
ra.

Telefones
Compro desligado, pago

Cr$ 1000 000. Escritório Av.
Rio Branco, 9, 3.° andar s|

352. Sr. Juca - Tel. 26-6643.

INGLÊS — Principiante e médios.
Português para estrangeiros, 4
mil por aula. Décio. 38-8804, de
dia, ou 27-0047 Ramal 41, á
noite.
INGLÊS, alemão, francês. Audio-
visual, 1-2 meses. Profs, nativos,
Provas, emprego, viagem. Sen.
Dantas, 117-935 - 52-9649.

TDL.FONE - 27 • 47 - V.ndo,
Huno, Rua Uruguaiana. 55, sala
719 - Tel. 23-3578.

TELEFONE - Compro 25|45, 26|
46, 27|47, 37|57 e 36|56. Paga-
mento na hrra, em dinheiro. Sr.

João. Tel. 29-4735.

TELEFONE 38 - Vendo, CrS
1 500, transferência e instalação
imediata. Sr. João. Tel. 29-4735.

Telefones
COMPRO AS LINHAS

27x47  Cr$ 2 000 000
57x37x36x56 . Cr$ 1 800 000
30  Cr$ 1 500 000
25x45  Cr$ 1 400 000
23x43  Cr$ 1 200 000
29x49  Cr$ 1 200 000
26x46  CrS 1 200 000
58x38  Cr$ 1 200 000
22x32x52x42 . Cr$ 1 000 000
54x34  Cr$ 1 000 000

Tratar com o Sr. Juca, Tel.s
43-7270. Av. Rio Branco, 9 —
3.° andar sl 352.

..TEL.FONE - Vendo todas as li-
n.-is, inst. rápida, negócio ho-
ti", o, com garantia. Também
c-r,.pro. Sr. João. Tel. 29-4735.
TELEFONE — Transfiro para seu
nome 25/45, 26/46, 27/47,37/57.
36156. Não atendo intermediários.
Instalação per minha conta. De-
talhes 31-3686. Sr. Oliveira.
TELEFONE - Trcca-se um telefo
re 29 por um 38 cu S0, telefo
nar para 28-9859 Alice ou ....
38-5963 D.a Rose.
TELEFONE — Cende-se ou permu
ta-se linha 42, comercial, per T(
cu 37. Negócio direto com pró
prio. 37-5840. Urgente.
TROCA-SE linha 52 por 45 ou

.'.25, ou vendo 52. pòr 1 milhão e'. 
meio. Chamar 26-5429, Sra. Eva
Maria, das 14 às 19 noras.

Cursos Téd

Art. 99
Ginasial e colegial. Av. Rio

Branco, 156 s| 2 919 - Tel
22-4705. (P PASSO ações da Clinica Santa

Cruz S. A. Ver na Rua Dias da
Crur, 182, das 8 as 12 horas.
Tel. 49-0143, Dr. Gar;oni.

Para-psicologia
0< mistérios da para-psicolo-

gia revelados em aulas toóri-
cas e práticas. Somente para
adultos, vidência, clarividência,

psicografia, mesas falantes, le-
fequinezia, aparições etc —

I.C.B. — Rua Uruguaiana, 114 e
116, l.0 e 2.° andares.

Tcl.: 25-6185

títulos e sociedades
CADEIRA PERPETUA - Vendo na
parte superior junto a tribuna
especial, preço para vender. Tel,
22-0262.
CADEIRA PERPETUA - Maracanã
— A melhor do Estádio — Setor
1, Fita X — Vondo-se —, Octacl-
lio. Tel. 22-7653.
PANORAMA PALACA HOTEL -
Vende-se título quitado a presta*
ção. Constante Ramos, 82Í10O1. -
Copacabana.

TELEFONE - Vendo 54 - 48 -
34 — 26, instalado em seu nemè,
com todas as garantias passíveis,
por CrS 1500. Tratar tel
.2-7506 - 22-5532, Sr. Vianna.

SÓCIO - Português, 7 000 000
para comprar bar caipira cu
lanchonete pequena, a comprar
Tel. 32-1635 - Ramos.

. TELEFONE - Compro linhas 54 -
48 — 34 — 26, pagando imedia-
tamente I 300. Tratar Sr. Vianna.
Tels. 42-7506 e 22-5532.

TlTULOS de clubes - Vendo
Jockey — late Jard. Guan., Fia
mengo e outros, compro Flumi-
nense • outros, Tel. 22-2491, Ary
Brum.

TELEFONE - V.ndo hoje, 43 por
1 000. Compro . v.ndo qualquer
linha. O. Pinto d. Mendonça,
firma comercial r.gistrada, lega-
liiB-a . «sp.elalixad. .«m I compra

•-'/• venda de telefonei. —Rua da
C-neel-áo, 105, sala 504. T.l' «--3795 o 43-7660. Cuidado, ve-
ri.lq.o b.m o n.° da sala 504
TELEFONE - V.nde. 27 ¦ 47. -
Tenho para colocar hoie. 2 600.
Mondonca. Rua da Conceição n.
105. sala 504. T.l. 43-7660 •-.
43-3795.
TELEFONES - Em transferência,
ccmpro, pago (1 milhão de cru-
zeiros). Telefone Sr. Juca 43-7270
- 26-6643.
TELEFONE — Compro, vendo, tô-
das as linhas, lenho diversos

. para permuta. Negócio honesto.
Tratar c| José - Tel. 46-2882.
VENDO telefone linha 30 - Crí
1 600 000 c| Pinto, 23-5466 —
30-2550.
VENDE-SE telefone 52, i vista,
2 000. Informações Rua Silveira
A.-rtins n. 40, ap. 602. de 10 ò
14 horas ou à noite.

Telefones?
Tem problemas? Telefone

43-1464. Sr. Gomes.

TlTULOS - Vendem-se: Pontal.
500 000. Federal. 200 000. R. Sou-
sa lima 363 ap. 401.

VENDO 2 cotas Panorama Pala
ce Hotel. Série A, 15 diai qui-
tadas. Tel. 30-6286. Tratar Sr.
Dinho.

Moças e rapazes que dese-
iam iniciar em escritório, ou
ainda, melhorar seus conheci-
mentos e galgar cargos eleva-
dos, devem assistir a uma te-
mana, inteiramente grátis, em
um dos estágios práticos; Dac
tilógrafia — Aux. de Escrito-
rio —¦' Aux. de Contabilidade

Estenografia (Sistema Marli
adaptável a qualquer idioma)

Correspondência Comercial
Secretariado — Inglês (Prin-

ciplantes, médios e avança-
dos). A TÉD é a maior orga-
nização de empregos e en-
sino Comercial prático do Pafs,
dando plena garantia de en-
caminhamento a emprego para
teus alunos. Faça como cen-
tenas de pessoas que foram
empregadas ap6s freqüenta-
rem os cursos TÉD — CEN-
TRO - Av. Pres, Vargas, 529

18.» — Tel.s 43-9523; CO-
PACABANA — Av. Copaca-
Lana, 690 — 6.° — Tel.s —
36-6728; CATETE - Rua do
Catete, 

'216 — s|lo|a — Tel.s
23-4376; TIJUCA - Conde de
Bonfim, 375 — s|lo|a — Tel.
34-0489; MÉIER - Rua Dias
da Cruz, 185 — s.lo.a — Tel
49-5068; MADUREIRA — Ma-
ria Freitas, 42 — s|loja — Tel.s
90-1750; N. IGUAÇU — Nilo
Peçanha, 185 — s|lo.a — Tel.:
29-09; NITERÓI - B. Aniazo-
nas, 52B — i|lo._ — Tel.i
2-7861. (P

ÚLTIMOS DIAS
DE MATRÍCULA

COMERCIAL
EM DOIS ANOS
Português, inglês, matemáti

a, contabilidade, taquigrafia
estatística, dactiiografia, cali-

grafia, correspondência, direito
comercial. — Instituto Comer-
ciai Brasil. Rua Uruguaiana,
114 e 116. -Tels.; 52-8997 e
52-8899.

Secretariado
(CTB)

O Centro Taquigráfico Bra-
sileiro está recebendo matri-
cuias. Currículos Port. Taqul.
Dact., Mat., Prática de Escrit
e Relações Públicas — Inicio
15|3. Turmas especiais de Port.,
Taqui., Dact., Inglês, Matem,
Escrituração Merc. e Relações
Públicas — Aperfeiçoamento ta<

quigráftco para qualquer mé-
todo (turmas homogêneas), nas
velocidades de 20 , até 140

ppm. Aulas das 8 às 
'22h. 

Tur-
mas especiais de Taqui.
Dact., aos sábados, pela ma-
nhã. Direção geral do Prof.
PAULO GONÇALVES, Praça Fio-
riano, 55 — 12.° (Cineiândia)
- Tels.: 52-2972 e 52-0618

PROFISSIONAIS
LIBERAIS

DIVERSOS

DETECTIVES - Flagrantes, vlgi
lância e investigações em geral,
Av. Prei. Vargas, 590 «| 1 713.
Tel.s 43-6011.
EMPREITEIRO - Reforma de easa
• ap. Pinturas «m geral, Tel.:
26-2084. Sr. M.rio.

PUBLICISTA - Redige, datilogra-
fa, mimlografa, divulga, prepa-

relatórios, memoriais, teses,
etc. — Erasmo Braga, 227-315.
TRADUTORA - Francis e Itália-
no. Livros, revistas, artigos. —
lourdes. Tel. 27J837, 12 às 14h,

Clínica de
Doenças Sexuais

Trat. da impotência — Pré-
Nupcial. Orientação Dr. Gllvan
Torres. Av. Rio Branco, 156,

sala 913. Telefone: 42-1071.

CONDUÇÃO - Alan» colégio
Ipanema, morando Lem», precisa
transporte. Telefonar 42-3500, das
9 às 17 hs. ou 56-1015 à noite.
ENGENHEIRO AGRIMENSOR -
Prático de lotear áreas, precisa
se. Tel. 42-6836.

DECLARAÇÕES E
EDITAIS

CHEVROLET - Vendem-se 2
mionetas tipos 3 800 e 3 100
vista ou financiadas, na Rua
Cupertino. , 473 — Quintino.

DKW 1959 - Vemaguet - Coisa
rara, financio c/ 1 milhão de en-
trada. Troco. Av. Suburbana n.tí
9 942 - Cascadura.
DAUPHINE 1962 - Todo' novo,
800 mil de entrada. Aceito troca

Av. Suburbana, 9 942 - Cai-
cadura.
DODGE 58-8 cilindros meca-
nica, documentação diplomática.
Financio ou troco. Av. Suburba-
na, 9 942 - Cascadura.
DAUPHINE 62 - Côr gelo, óti-
mo estado, mecânica 100% -i
NCr$ 1 000,00, de entrada e
NCrS 140 ,00 por mês - Não
deixe de ver este carro — Av.
Calógeras, 23 — Ca;sío Muniz
Veicules S/A.
DKW Sedan 63 - Vemaguet 5B|
59. Impecável estado geral. Ven-
do, troco, financio. Paim Pam-
plona, 700. Tel.; 49-7852_____
bAUPHINE 1960 - Excelento
estado — Apenas 800 mil en-
trada e 100 p| mês. Av. Subur-
bana, 9942 - Cascadura.
DAUPHINE 60 - Bom estado -
Máquina na garantia — Marrom
metálico. Fin. entr. 900 -
Araújo Lima, 47.

COMPRO sou carro' sem abono-
cc-lo. Veio no horário do sua
preferência e nago hoje em di-
nheiro. Tel. 38-3091.

CHEVROLET 50, 2 portas,
Power-Glide, . rádio. Cr$ ....
1 700 000 — Rua Assunção, 87-A.
Sr. Domingues.
CHEVROLET 50 - PG, 

"pneus 
b.

b., estofamento novo, rádio.
Vendo, Cr5 2 000 000, não acei-
to cj oferta. Piauí, 180, ap
102 - Tel.. 29-6100 - Jorge.
CHEVROLET Impala 1960 - Todo
novo. Documentação 100%. Fi-
nancio ou troco. Av. Suburbana,
9 942 - Cascadura^
CHEVROIET 1940 - Coupê, todo
reformado, financio ou troco. Av,
Suburbana, 9 942 - Cascadura.

DAUPHINE 62, última sério, rá.
dto adaptado para Gordini. Es-
tado de novo. Bom preço ò vista.
Facilito uma parte. Av. Heitor.
Beltrão, 57, ap. 301 - Tcl.; .,
48-7183.  _J
DKW — Compro sem aborrecê-lo.
Vejo no horário do sua proferên*
cia o pago hoje om dinheiro. —•
Tel.: 38-3891.
DAUPHINE — Compro seni abor-
roce-lo. Vejo no horário de sua
proio-êncín o pago hojo em di-
nheiro. Tol. 30-3891.
DKW VEMAG 67 sem dinamo,
coni alternador o 12 volts, neva.:
linhas aarodinamicas. Ver na Av.
Atlântica esquina do R. Djalma
Ulrich o Rua Conde Bonfim, 40
— Texas.

CARRO EUROPEU - Zephir 6112,
único dono, excepcional estado,
sujeito a qualquer prova. VendoipKW nr._£Arç
troco, facíl. Afonso Pena, 66-B.h.
-•28-6540. '

DAUPHINE 1963 de médico, esT
petacular. Rua Antônio Portela,
81 — Engenho Novo.

AERO WILLYS 61 - Mec. 100%
rádio tranca. Troco R. Domingos
Ferreira, 219/605 - Tel. 36-7549.

CHEVROLET 194B - Taxi Cap.
Excepcional estado. Vendo urgen-
te. Rua Uruguai n. 283. Adilson.

AERO WILLYS 1966 - Superequi-
pado, pouco rodado. Vendo, tro*
co, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel. 28-3776.
ÃERO WILLYS" Í965 - A-uí/su-
perequipado, estado excelente —
Vendo, trcco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tol. 28-3776.

COMPRO automóveis americanos
e naclonois à vista. Até tromba-
dos. Rua Dr. Satamini, 161-B. —
Tel. 48-3493, Reis. . ;
CHEVROLET 1949, excelente es-
tado, 4 portas, mecânico, pneus
novos. Proco 2 500 000 ò vista.
Ver com o porteiro. Av. Atlân-
tica, 2 016.

AERO 64 — Ótimo est.
Cr $ 2 000 de entrada.
R. São Fco. Xavier, 189.
AUSTIN A-40 - Vende-se, 4 por-
tas, placa milhar, precisando de
alguns reparos, âOOOCO. Rua Mi
randa Vale, 113.

CHEVROLET 62 - Vendo Chevro-
let 62, Jardineira, 3 bancos, três
portas, de meio uso desde 0 km,
ótimo estado, na Praia de Bota-
fogo, 360-B, na farmácia,

AERO 64 - Verde escuro, 24 000
km. Estado excelente. NCr$
5 700,00. Tel.; 25-1002-

LIVROS E PUBLICAÇÕES
ENCICLOPÉDIA BRITÂNICA BAR-
SA - Metade do preço. Telefo-
no 54-2744.

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

Art. 99,
GINASIAL EM 1 ANO

COM E SEM BASE

Novas turmas pela manhã,
à tarde e à noite.

Dactiiografia
Em um mês, curso comum,

rápido e aperfeiçoamento. —

Diplomas no fim do curso.
Instituto Comercial Brasil. —

Rua Uruguaiana, 114 e 116 —

Tels.: 52-8997 e 52-8B99.

A CASA MOTTA Pianos, euro-
peus novos, Pleyel, Welmar, Pe-
frof. cauda e armário, a prazo
menor preço — 2 de Dezembro,
112 - Catete.

VENDO — Cadeiras, Maracanã,
trib. Título do late Jardim. Guri-1
ISndía, Tijuca Tênis. Hípica. Co-
pa-Leme. Hosp.. Silvestre. Castelo
Petrop. Costa Braça. Floresta
outros, aceito oferta, tel. .,
32-8215. Juanita.

OPORTUNIDADES
DIVERSAS
BARBEARIA - Montagem comple
ta .Vendo, de 3 cadeiras Ferran-
te. Tudo por 900 ou separado.
Facilito. Tel. 32-4663. Frei Ca-
neca, 420, sobrado.
BARBEARIA - Vendem-se 3 ca-
deiras (Ferrante). Rua Escobar n.
5-A - S. Cri_t6vão.
MOINHOS para moer café. Ven-
de-se de 1/3 e 1 H.P. Facilita-se.
Tratar com Hamilton Melo. Rua
General Caldwell n. 217. Tel.
52-3512.
REGISTRADORA Hugin KA 23.
- Vende-se 1 700. Tel. 56*1409.
SECADORES para cabeleireiros -
Vende-s. na .stado om perfeito
funcionamento. Tratar no talão
Semiramis na Rua Cond» d» Bon-
fim, 507-A.

repórter
«JB ¦ onze

EDIÇÕES DIÁRIAS

A. A. A. PIANOS NACIONAIS
NOVOS E ESTRANGEIROS - Ca-
sa especializada vende bem il
nanciados. Rua Santa Sofia, 54

Saenz Pena.

AAA PIANOS NACIONAIS NO-
VOS E ESTRANGEIROS - Casa
especializada vende bem finan-
ciados, por preços de ocasião. -
Rua Santa Sofia, 54. Saenz Pena,
COMPRO UM PIANO - De qual-
quer marca. D* armário ou cau-
da. — Solução rápida à vista. -
Tel. 45-1130".

Detetive
Jayme

Confidencial serviço de In-
vestlgação particular. Longa

pratica, e amplas referências.
Av. Rio Branco, 10S - a| 210
- Tel.: 22-8727.

Condomínio, do
Edifício Laiia

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Flcám convocados os senho-
res condômino» a se reunirem
em Assembléia Geral Extraordi-
nária a se realizar na dia 10
de março de 1967, no edifício
Laila, às 20 horas em primei-
ra convocação e àl 20,30 horas
com qualquer número com
seguinta ordem do dia:

a) Aprovação do orçamento

para 1967; ,
b) Assuntos Gerais.

as.) Sindico • Administra
dor.

Organização
Lima

Pintura de apartamento, apli-
cação de sinteco, raspagem de

tacos e calafetação. Telefone:
26-8758. Av. Rio Branco, 277

sala 1 404-A, procurar Sr. He-
ber Reis Lima.

Dr. Júlio Ribeiro
Vieira

COMUNICAÇÃO
Estabelecido com consultóric

médico à R. Rodrigo Silva,
34-A, 6.° andar, comunica a
quem possa interessar, o ex-
travio de seu Livro de Regis-
tro de Empregados de n.° 1.

AERO WILLYS 1964 - Perfeito
estado. Ent. 2 500 saldo em 10
meses. Lavradio, 206-B. — Tel.:
42-0201.
AERO WILLYS 62 - Ólimo es
tado, ridio. Ent. 1600 saldo 20
prest. 239 200. Lavradio. 206-B,
Tel.: 42-0201.
AERO 65 — Ótimo es
tado, equip., preço de
ocasião. Tratar Sr. Gabi
Tel. 38-1559.
AERO WILLYS 1962, gelo, estof
couro, equipado. Vendo, troco e
facilito. R. S. Fco. Xavier, 39B.
Tel. 28-3776.
AERO WILLYS 65, duas cores. Es-
tado excepcional. Vendo com ..
3 300 à vista e 15 de 418. Del-
sul. Rua Francisco Otaviano, 41.
Tel. 27-3656.

66, novo, . 8 000
m, rádio, capas napa, pneus b,

b. etc, à vista. Troco e fac. c/
OOO ent., s. 18 m. R. 24 dé

Maio, 316. 48-2701.

CHEVROLET 50, de praça, Rua
General Pedra n.o 139, Sr. Ge-
raldo.
COMPRANDO! Vendendo ou tro-
cando, na Texas seu dinheiro va
le maisl Todas as marcas e anos,
nacionais a preços e formas de
pagto. que ninguém iguala. Rl
S. Francisco Xavier, 342-E (Mar;
cana) e Rua Condo de Bonfim,
40-A (Tiiuca).
CITROEN 48 - 390 000,. 6timo
estado. Saldo a comb. Troco —
Rua Conde de Bonfim) 40-A
Tijuca.
CHEVROLET 47 - 590 000, part.
4 ptas., mec, pint. etc. novos.
Saldo a comb. Troco. Rua Con
de de Bonfim, 40-A - Tijuca.

DKW VEMAG na Tiiuca, na Te'
xas, com o seu tradicional pia-
no de trocas e com esquemas de
financiamento inedites na Guana-
bara, onde os clientes escolhem

modalidade de pagamento qué
melhor lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Rua
Ccnde Bonfim, 40 e Rua São
Francisco Xavier, 342. ,

DKW VEMAG na Zona Sul, Te-
xas, com o seu tradicional pia*
no do trecas e com esquemas da
financiamento inéditos na Guana-
bara, ondo os clientes escolhem

modalidade de pagamento qua
melhur lhes convier. Venha co-
nhecer os recentes modelos 67
com novas lindas cores. — Av,
Atlântica, esquina de R. Djalma
Ulrich no Posto 5.
DKW BEi.CAR~63 - 100% do mé-
quina e lataria. Perfeito estado
de conservação. Pequena entrada
e o saldo o longo prazo. AUTO-
PRAZO - Conde de Bonfim, n.".
645-B - 38-1135 e 38-2291.

DKW 62 — Camioneta, equipada;
Aceito oferta. Base 2 800 000 -
Tel.: 43-9319 - Soares.

AERO WILLYS 2 600 e Itamarati 67
— Zero km todas as cores. Faci-
litamos e aceitamos trocas. Rua
Francisco Otaviano 41. Delsul —
Revendedor Willys. Não compre
sem nes consultar. Tel. 27-8656.
AÉRO 65 — Azul, forração ver-
meiha, com radio, pneus novos,
estado de zero. Aceito carro de
mencr valor. Facilito com 3 500
cruzeiros. Rua Bolivar, 125. Tele-
fone 07-9588.

DKW Vemag 59, 60, 61, 62, 63,
64 e 65. Não compre o seu DKW
usado em qualquer lugar 1 Só i
concessionária Texas-DKW tem c
DKW-Vemag usado, que lhe in-
teressa, revisado por pessoal trei-
nado na fábrica. Vários planos
de financiamento, a partir de
980 000 entrada. -Na Iroca sem-
pre temos a maior avaliação. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E - (Ma-
racanã) e Rua Conde de Bonfim,
40-A__(Tiiuca).
DAUPHINE e GO_DINI - 690 00Õ
todos os anos de 1960 a 1966,
equipados e revisados. Saldo a
comb. ' Troco. Rua S. Francisco
Xavier, 342-E — Maracanã.

DAUPHINE 61 — Olima conserva.,
ção e mecânica. Financio cl pe-
quena entrada, restante ate 15
meses. Tal. 26-8214.
DODGE 1957 — A mais linda do
Rio. Tôda original de fábrica. -•>
Vendo urgente ou troco por Dau-
phine ou Calhambeque, Rua Real
Grandeza, 238 lo|a C, falar com
o Piloto de_Negro.
Dk\ÂTVEMA~GUET"59™- jmp_c:í-
vel, bom do tudo. Rua Bariri,
1381201, frento. '

DAUPHINE 60 a 63 - 750 000 -
Várias cores, equips., novíssimos
— Saído a comb. Troco. Rua Con-
de de Bonfim, 40-A - Tijuca.

ALUGA-SE Kombi ¦ caminhão po-
quono para pequenas entregas ci
motorista, pessoa da responsi.nl-
lidade. Til. 38-4745 - Sr. Or-
lando.
AERO WILLYS - Tenho dois, um
63 e outro 60, equipados, vendo
1 (médico). R. do Bispo, 47 -
Ga ragem.

DKW VEMAG 62, 6~3 e 64 -
1 390 000 - Belcar e Vemaguete,
quase novos, equipados e revi-
sados. Saldo a comb. Troco. Rua
São Francisco Xavier 342-E. Ma-
racanã.

AERO 62 — Côr azul, equipa
do e o mais novo do ano, 2.°
dono. Telefone 48-4471.

VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS
AUTOS BARATOS - Para deso-
cupar lugar. Vendo i vista; Buick
48, 4 ptas., rádio; 420 000 -
Oldsmobill» 52, 4 ptas. 350 000
prec. reparos. Chrysler 48 — Crí
330 000 • outros. Rua S., Fran-
cisco Xavier, 342-E — Maracanã.

AERO WILLYS 61, 3.» série. Cr»
1 600, c/ rédio, tranca, capas ele.
Perfeito de tudo. Saldo ató 15
meses. Barata Ribeiro, 147.

COMPRO ] piano para meu uso.
Urgente - 57-0960.
CASA MILLAN, planos, nacio-
nais, estrangeiros, cauda', arma-
rio, 10 anos de garantia, a
prazo sem Juros. — Ouvidor,
130 - 2.» and.

Inglês p/ todos
no Catete, 242!

NCr$ i5,00|M._. Comece
i-l Direção do Prof. Hélio Ta-
deu.

PIANO PETROFF Tcheco, nSvo, i\
uso, vendo, base 2 000, oferta
apartamento, médio, tel. 22-1707
ou 28-5640.
VENDEM-SE PIANOS - Bem fi-
nanciados, por preços de ocasião.
— Rua Santa Sofia, 54, Saenz
Pena. Casa especializada,
VENDO acordeão, marca Univer.
sal c/ 80 baixos, totalmente nô-
vo. Cr$ 155.000. Tel. 23-4935.

MÁQUINAS
E MATERIAIS

VENDE-SE um balcão seco me-i
dindo 3,60x22x70 novo depen-
dendo de colar formica 700 mili
à vista ou • combinar. Avenida
Suburbana, 1 285, Galpão H.
Louríval.

t ATENÇÃO - Fabricantes de cal-
Cados. Vendo pela melhor oferta,
2 máquinas de pespohtar, 2 II-
xadeiras, 1 balance, 1 máquina
de chanfrar, 1 de perfurar e uma
de rachar. Procurar Senhor Maria-
no. Rua Almeida e Sousa, lote
37. Magalhães Bastos — GB

VENDE-SE 1 balcão de mármo-
re, 1 máquina de café, 1 regis-,
tradora e 1 vazllhame de bar, 1
balança Filizola, estante. Infor-I
masões tel. 25-6978,

; RADIO
música e injormaçao

JB

MAQ. INDUSTRIAIS

ÃMASSAOÍIRA PENSOTTI
Vende-se reformada, de 120 qui-
los de massa. Facilita-se. Tra-
tar com Hamilton Melo — Rua
General Caldwell 217 -'52-3512.
BETONEIRAS de 1 500 litros
Vendem-se: 1 Worlhington porNCr$ 10 000 e 1 Ranson, p o r
NCr$ 5000. Ver na Rua Carlos
Seidl n. 460 e tratar na Rua
Gonçalves Dias n. 76, com o Sr.
Sérgio.
CARPINTARIA - Vende-se uma
bancada completa para os seus
serviços. Ver Rua Pompeu Lou-
reiro, 44,
GERADOR - Vende-se um gru.
po ÁSIA de 110 KWA - Rua
da Proelamaçio 556 — Bonsu-
cesso.
GRUPO gerãdõrTSÕ KVA, motor
GM-671. Vende-se 10 milhões.
Tratar Dr. Caminha. Tel. 46-0813

GERADOR 35 KVA - Venda ato
piado, am bas* da farra, «m
metor Willys astacionirio, qua.
dro am perfeitas condições. Fraco
CrS 4 500 000 à vista. Tel.:
4241937 ou 224)955.
GRUPO GERADOR Cl'.-TON IRNE
4 KWA — Vendo um com pouco
uso a am ótimo astado da fun-
cionamento. Av. Pras. Wilson n.(
165, sala 1 108. T.l. 32-2184 -
Sr. Walt.r.
TORNO MECÂNICO - Vendo
marca -Invicta c| 1 m. compri-
mento, caixa NORTHON alta
precisão. Tel. 52-2323.

AUTOS TAXI - DKW Vemag 62,
motor nâvo; Gordini 64 e l65,
equipados, novíssimos; Dauphine
62, ótimo estado. Entr. a parti.
de 1.490000. Saldo a comb. Tro-
co. ftua Conde de Bonfim, 40-A

Tiiuca
AERO WILLYS 2600-63 - Cr$
1 790 OOO quase nSvo, forr. cou-
ro, tranca, persianas etc. Saldo a
comb. Troco. Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-E — Maracanã.
AERO WILLYS 61-1 090000,
última série, capas napa, bbca.,
ilnt. etc, novos. Saldo a comb,
roço. Rua S. Francisco Xavier,

342-E — Maracanã.

AERO WILLYS 1964 (Selo de Ou-
ro) — Cinza, superequipado, uni-
eo dono, troco oj facilito até 20
meses. R. Conde Bonfim, 66-A.
Tel. 34-9909.

AERO WILLYS 64 - Troco ou faci-
lito com 2 500 000 de entrada.
Ver e tratar Av. Suburbana 9991
A e B. Cascadura.
AERO 64 superequipado grafite,
forração vermelha, vendo, troco,
facilito. Cerqueira Daltro 82 pos-
Io em Cascadura.

ALUGUEL um Volks 66, dlrila vo-
cê mesmo, sem fiador, sem bu-
rocracia, única garantia exiçtível
um retr. 3x4. Cart. motorista.
Rua Dr. Satamini, 161-B, Sr. Reis
- 48-3493.  ¦

AERO WILLYS 65 - Superequipa-
do, estado novo. Troca, facilita.
Rua Conde de Bonfim n. 577-B.
- Tel. 58-6769.
AERO WILLYS 65 - Azul atlãn-
tico'. Equipado. Rua Barão de
Mesquita, 174.

AUSTlN 51 A-40 vendo 80% ho-
aceito oferta CrS 1 200 mll.

Tel. 22-9875 ramal 156. M. Coe-
lho.

DKW VEMAG OK - 67 - Não
compre o seu DKW Vemag nô-
vo, sem visitar a Texas-concessio-
nária. Todas as cores em Belcar,
Vemaguet e Fissore. Planos de
financiamento inéditos na Guana-
bara e de acordo com sua con-
veniência. Na troca sempre
maior avalirção. Rua , Conde de
Bonfim, 40-A (Tijuca). Rua São

AERO 61 3,a serie superequipado
toda prova vendo troco facilito.
Cerqueira Daltro 82 posto em Cas-
cadura. '
AERO WILLYS 1964, cinza gra-
fite, couro vermelho. Otlmo de
mecânica e lataria. 4 650 mil.
Urgente. Av. Prado Júnior, 290-A

36-2463.
BUICK 56, conversível, vendo
urgente, melhor oferta. — Rua
Gustavo Sampaio, 854. Telefono
37-3000. '.

AUTOMÓVEIS NACIONAIS - A
partir de 690 000. Dauphine 60,
61, 62 • 63; Gordini 62, 63, 64
e 66; DKW Vemag 59, 60, 61,
62, 63, 64 e 65; Aero WUIys 60,
61, 62 • 63; Volkswagen 58, 61,
63 e 64; Jeep Willys 60; Simca
Chambord 60, 61 e 62; e outros
c/ prest. a partir de 120 000 -
Trocamos, Rua S. Francisco Xa-
vier, 342-E (Maracanã) a Rua Con-
de de Bonfim, 40-A - (Tijuca).

AUTOMÓVEIS a prazo sem fia-
dor: Volkswagen 66, 64, Kombi
63; 'Simca 65; Rural 63, DKW
62 Vemaguet; Gordini 62, Dau-
phine 63. Longo financiamento,
planos flexíveis de acordo c| c
¦eu Interesse. Medeiros Autom6-
veis, Rua S. Francisco Xavier,
254-B, em frente ao Colégio Mi-
litar.

AERO WILLYS 61, otlmo estado.
Troco • financ Real Grandeza,
193, loja 1 - Aberta até 20h.

AERO WILLYS 15- Em estado
de nSvo, côr castor • gelo c/
22 000 km rodados - Vendo pe-
la melhor oferta. Tratar na Rua
Júlio do Carmo, 94, c/ Soares.
Tel. 43-8430.

AERO 67- Okm. O me-
Ihor preço da GB. — Sr.
Rodolpho. Rua Mariz e
Barros, 774.
AERO WILLYS 1965, 1964 e 1962
todos equipados, est, de novos,
troco menor valor « fac. R. C,
de Bonfim, 577-A, Tel. 58-3822,

AERO WILLYS 67 - Para faturar,
côr a escolher, ótimo preço à
vista. Fazemos troca dando o mé*
ximo pejo seu carro. Tratar na
R. Júlio do Carmo, 94, c/ Soa-
res. Tel.É 43-8430.

VENDE-SÉ uma miq. de lixar e
uma de cost. para conserto —
Tratar. Tel.: 38-/313 — Roberto.

MÁQ. E EQUIPAM.
DE ESCRITÓRIO
GRANDE OCASIÃO - Vende-se
máquina Burroughs Sensimat mo-
dclo F-250, com mesa própria,
quase nova — Preço: Cr$ ....
5 500 000. Ver e tratar na Rua
Melo e Sousa n. 101 — São Cris-
tovão, com Sr. Roberto.
MAQUINAS de escrever. Vende-se
12 por 500 000. Rua Miranda Va-
le, 113, Del Castilho..

AERO 65 - (outubro), particular,
5 marchas, 28 mll km reais, ver-
de-cinza, rãdlo, calhas, reforço,
tudo como nâvo. Preço NCr$ ,.
7 300,00. Tel.: 58-0241. 
AERO WILLYS - Vende-se 1965

Ver na Rua Toneleros, 203 -
Hoie até is 10 horas ou à noite

Tratar no ap- 301 ¦
AERO WILLYS 61 - Vendo ou
troco Volks. Motivo ser grande

Tel. 48-51 Bl. . 

AERO WILLYS 65 - En-
trada 3 500 mil. R. São
Fco. Xavier, 189.
AERO WILLYS 63, equipado, ex-
celente. Fac. c/ 2 000. Troco.
R. 24 de Maio, 19, fundos. Es
teclo S. Fco, Xavier. Tel, 28-7512.

BOA'COMPRA, boa troca e bom
negócio o amigo fará adquirir.-
do um Vemag novo na TEXAS
com todas as garantias. Visite-
nos na Av. Atlântica, esq. de Rua
Dialma Ulrich no Pêsto 5 e na
Rua Conde Bonfim, 40 onde en-
contrará milhares de planos adap-
tiveis ès condições que V. S.
podo e deseja comprar. Aceita-
mos seu vefeulo usado como par-
te de pagamento. TEXAS.

DODGE UTILITY, ano 1952, NCrS
1 400,00 - Rua João Pizarro,

258 — Ramos.
DAUPHINE 1960 - Transforma-
do para Gordini, 1 700 — Tratar
pelo tel. 43-1938 - Mario.

DKW 60-62 - Vendo à vista
.._. ,  ,..,  2 600. gelo, ótimo estado c| rá-
Francisco Xavier, 342-E (Mar;, dio. Rua Barata Ribeiro, 636 c]
canã) e Atlântica esq. c/ Djalma
Ulrich (Copacabana).
DAUPHINE 61 - Motor novo
passo contrato, 700 entr. 100 pl
mès. Ver todo o dia na Rua
da Bica, 109-402 — Quintino.
DODGE 51 - Ótimo estado. Fi
nane. — Real Grandeza, 193,
loja 1. Aberta até 20 horas
DAUPHINE 62 - Ótimo estado,
equip., c/ radio. A vista 2.200
ou 1 500 entrada e saldo a com-
binar. Ver Praia do Flamengo
n.o 72/601. Das 17 às 19,30 h
DÉ SOTO 47 — Máquina nova -
Vendo, facilito ou troco por car-
ro nacional. Rua Gomes Braga n.
24-F. Tel. 38-6831.
DAUPHINE 62, excelente. Fac.
c/ 900 mil. R. 24 dB Maio,' 19,
fundos. Tel.: 28-7512.
DKW Vemag 60 linda, equipada,
Fac. c/ 1 600. Troco. R. 24 do
Maio, 19, fundos. Estação S. Fco,
Xavier. Tel.t 2B-7512
DODGE 52 — Mecânico. Tratar
Rua Paula Freitas 90, ap. 203

BERLINETA 66 -,3 000
km rodados, magnífica
Vendo/ troco. Rua Bara
ta Ribeiro, 236.
BORtJWARD 1955, todo novo, rá-
dio original, 700 mil de entra-
da. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura. - -

ANGLIA 1948 — Todo reformado
400 mll de entrada. AV. Subur-
bana, 9 942 — Cascadura

AUTOS — Dauphine 62 e Stan-
tard Vanguard 51, ambos, 6tlmo
estado geral. Vendo 1 900 000
e 980 000. Trcco o facilito -
R. Fábio luz, 87 - Méier.
AERO WILLYS 1964 - Côr pre
ta, capota de vinil — Otlmo es-
tado de conservação — NCr$ ...
2 500,00, de entrada, saldo a
combinar — Cássio Muniz Veicu-
los s/a.
AERO 62|63|64. ImpeOível es-
tado geral. Vendo, troco, finan-
cio. Paim Pamplona, 700. Tel.i
49-7852.
AERO 65, cinza grafite. Vendo
ou troco por Volks 65 a 67.
Carro sempre bem tratado. Rua
Torres Homem, 1154|101. Tel.:
58-7105.
AUTOMÓVEL - Compro sem
aborrocê-lo. Vejo a domicílio no
horário de sua preferência. Pa-
go hoj.. - Tel. 38-3891.
AERO WILLYS - Compro s.m
¦borrecS-lo. Vejo a domicilie* no
horário d» sua preferência. Pa
90 hoie. Tel. 38-3871..

DKW-VEMAG 1967, zero km -
Todos os tipos e cores, garan*
tia total. Duve S/A, revendedor
autorizado. Troca-se e financia-

Av. Brigadeiro Lima e Sil
va, 1 176. Tel. 3825 - Duque de
Caxias.

BUICK 56-4 portas - Vende-
se pela melhor oferta. Base ..
2 000 000 ou troca-se por carro
pequeno. Ver na Rua Prefeito
Olímpio de Melo, 1 531.

DODGE 1959 - Kingsway, exce-
lente, todo equipado, troco ou
facilito ató 20 meses. R. Conde
Bonfim, 66-A. Tel. 34-9909.

CHEVROLET 47 taxi Capelinha no-
vissimd, financio. Rua Cerqueira
Daltro 82. P. gasolina. Casca-
dura.
CHEVROLET 54 - Bel-Air, 2 lin
das cores, todo genuino fábrica,
mas nâvo. Unico dono, equipado,
troco, facilito. R. Haddock Lôbo,
335. Até 20 h.

CHEVROLET 52 v. urgente a vis-
ta ou facilitado 1 750. Rua Lobo
Júnior, 1655. Tel. 30-3698. An-
tônio.
CHEVROLET 40 part. 4 portas
bom de tudo a vista barato. Av,
Brigadeiro Lima e Silva 20, Jar-
dim 25 de Agosto. Caxias.
CHEVROLET 53, mecânico, Bei
Air. Vale a pena ser visto. Fácil,
c/ 1 500. R. S. Francisco Xavier
n.» 884

DAUPHINE 62|63 - 1 750,00 -
Rua São Luiz Gonzaga 486-A —
Sao Cristóvão.
DKW VEMAGUETE - Mod- 63,
NCrS 3 100 - Tratar de 18 ès
20h. - Tel. 47-1196.
DKW VEMAG 1964, 1963 - Ca-
mionetc, facilita-se, Rúa Barata
Ribeiro, 197-A - Sr- Reis. _ _____
DODGE 51 — Utility, mecânica,
6 cilindros em estado Impecável

1 850 00O sá à vista — Rua
Bento Cardoso, 141 — Penha Cir-
cular.
DAUPHINE 62 - Em ótimo esta.
do conservação Cr$ 1 000 ent.
resto combinar. Rua Ana Néri,
770.

garagista.
DODGE 1951 Utility, motor
retificado, estado geral bom —
Ent. 1 000, saldo ccmbtnar, tro*
co. Rua Uruguai, 226-B — Tel.
58-6765.
DKW 51 - Camioneta, 2 cil.,
tipo Kombi, serve para peque-
nas entregas. Vendo ou troco —
R. Carlos Carvalho, 51 — Sr.
Cardoso. . -

DKW 63 BELCAR - Excepcional
estado, mecânica a qualquer pro-
va, troco, fac. Barão Mesquita,
218 - -38-3545. ..-

DKW 63, Belcar, todp equipado,
carro fino «ato. Financio. Teie-
fone- 26-8214.- - ¦ 

j
DAUPHINE 60 - Pinlura nova,
meter em montagem. Facilito com
600 mil de entrada e 130 mil
mensais — Rua Piauí, 375-B. 
DAUPHINE 62 e 63, impecável
tudo novo, financio, c| NCrS
1 000, troco por carro europeu.
Rua'S. Francisco Xavier,.'884-F.
DKW BELCAR 65 - Máq. gar. to-
tal, ridio. Ent. NCr$ 2 000 saldo
20 meses. Lavradio, 206-B. Tcl.:
42-0201. .
DAUPHINE 62 - ótimo estado
de conservação, vendo, preço -Cr$
1900 000. Tel.: 38-5292- ', i

DAUPHINE 62 - últ. série, es-
tado de novo, urg. 2 100. R. Pre-
feito_ Olimpio_de_Me]o,_l J74-B.
DAUPHINE 62 - Equipado com
pneus novos, mecânica excelente,
todo bem conservado.s Procurar
Sr. Luiz, Pôslo Esso. - Humai-
tá, 145,

bAUPHINE 61, últ. série, única
dona, côr verde. Carro bonito. A
vista 1 700, fac. c/ 1000 — São
Franc. Xavier, 884-F - D. Regin.á.

DKW VEMAG 1966 ¦«- Belcar, 10
mil km, excelente, troco ou fa-
cilito com CrS 4 000 e saldo até
20 meses. R. Conde de Bonfim
66-A. Telefone» 34-9909.
DAUPHINE - 1961 - Vendo cm
bom estado. Ver e tratar na Ruá
Joaquim Palhares, 395.

DKW 64 BELCAR. Cr$ 2200, cy
rádio etc. Mecânica a tôda pro*
va. Sem balida. Saldo alé 15 me-
ses. Barata Ribeiro, 147.
DAUPHINE 62, ótimo estado,
equipado, azul. Tratar pelo tele-
fone 48-4698.
DAUPHINE 60, 61, 62, 63 - Ven-
do urg. a partir de 1 170 à vis-
ta. Troco e fac. Rua Haddock
Lôbo, 33._Tel. 34-6001.
DKW 64 (alemão), camioneta
Tôda equipada, 4 500. Troco car-
ro nacional ou estrangeiro. Tel
38-0397.

CHEVROLET 55, mec, 4 p-, part,
novíssimo. Aceito troca. Correia
Dutra, 29_-_458603.
CHEVROLET 56 -Mec. 4 portas,
ótimo estado, CrS 3 650 - Av.
Copacabana, 209 - garagem.

DKW 63, Vemaguet, pouco, roda-
do, equipado, rádio, 3 farx-ls,
calhas policristal etc. Financio1 pe-
quena parte. Rua José Félix, t 21.
Estação do Rocha. ¦ '

DODGE 51, 52 e 53, Utility, em
ótimo estado geral. R. Sousa
Barros, 15, Eng. Nòvo. Preços a
partir de 1 750 000. Troco.
DKW VEMAGUET 59 - Vende-
se, ótimo estado. Tratar na Rua
General Belegard, 94, casa 4 '—

Engenho Novo. •"
DAUPHINE 1962 e 1963 novos Va-
le a pena ver. Faço qualquer pro-
va, bom preço a vista. Sousa Li-
ma, 363.
DAUPHINE 60 tioco ou facilitoicl
1 OCO 000. Ver e tratar Av. Su-
burbana 9991 A e B. Cascadura.
DKW 59 Vemaguet toda para 61
toda prova vendo troco, facilito-
Cerqueira Paltro 82 posto em
Cascadura.

DKW VEMAG 64 - Único dono.
Equipadíssimo. Rua Barão de
Mesquita, 174-A
0KW VEMAGUET 62 - ótimo
estado, pneus novos, fin. entr.
1 SOO, prestações 160 - Arau|o
Lima, 47..

ESPETACULARES LINHAS AERO.
DINÂMICAS APRESENTA OVE.
MAG 67. V. S. pod» ver • ad-

3uirir 
na Av. Atlântica esquina

a R. Dialma Ulrich, no Pôslo. S
em Copacabana, até is 10 hora»
da noile.jrel^7.7203._rjEXAS.
FORD~1955 — 4 portas, mecâni-
ca 100°,», ent. 1 000, saldo com.
binar, troco. Rua Uruguai, 226-B
- Tel. 58-6765. ,
FÕRD 33 — 4 pts., em ótimo es-
tado, alavanca na direção ..Cr$
7 300 000 à vista. Rua Ana Né-
ri, 770.

'•-'¦r- ¦ ¦ . ,* a. -^j.. -V a.'*-. :'*-
•r<-IrCI"-'.""'-,i •-- >«^f9«afEdt«^MH^
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utomoveis GORDINI 62

WALDYR, FIGUEIREDO

O CARRO PERSONALIZADO — A Divisão Pon-
tiac da General Motors acaba de anunciar a pro-
dução dc um nôvo carro esporte denominado Flre-
birtl. O veículo lançado nó mercado no dia 23 ile
fevereiro, tem características especiais e inúmeras
inovações no tocante ao desempenho, estilo, luxo
o conforto. O modelo, de duas portas, será apre-
sentado nas versões de cupê esporte e conversí-
vel. Seu estilo sc caracteriza por uma capota lon-
ga e retaguarda curta (fast-back). A grade divl-
dida, tipicamente Pontiae, abriga dois pares de
faróis geminados. Constituindo um nôvo padrão
na área dos carros esporte personalizados, os Pon-
tiac Fireblrd serão equipados normalmente com
motor de 6 cilindros com eixo, comando de vál-
vulas na cabeça e 3 7G7 cm3 de cilindrada, poden-
dp desenvolver 105 HP a 4 700 RPM. Mas há a
possibilidade de opção de vários outros motores,
desde o ds 6 cilindros, com 315 HP, até os de 8
com potências que vão de 250 a 325 HP. A trans-
missão padrão 6 manual com 3 velocidades, haven-
dó porém opções para transmissão mecânica de
quatro velocidades e automáticas com dois ou três
velocidades. O Firebird se apresenta com 2,74 m
de distância entre eixos, comprimento total de
4,70.-0.", largura de 1,84 m e altura total de apenas
1,31 ia. Seu equipamento normal compreende
freios a disco nas rodas dianteiras c freios de
tambor nas traseiras, comandados por circuitos ser
parados e servo-assistidos; uma lâmpada de aviso
no painel de instrumentos assinala imediatamen-
te qualquer defeito no sistema de freios. Os equi-
pamentos de segurança, comuns a todos os vei-
cülos GM se encontram também no Firebird, in-
clusívfc a já conhecida coluna de direção retrãtil
que pode absorver impacto frontal, reduzindo as-
sim as conseqüências de acidentes. Todos os mo-
deles são providos de cintos de segurança, duplos,
nos assentos dianteiro e traseiro, com dispositi-
vo de liberação automática, previsão para a colo-
caçüo de cintos de segurança para os ombros, tra-
vas de segurança para os encostos reclináveis dos
assentos dianteiros e limpadores de pára-brisa de
duas velocidades, com lavador elétrico.
VEÍCULOS AJUDAM PROGRESSO — Atuando
como elemento disseminador de riquezas, absor-
vendo mão-de-obra altamente especializada e ca-
rializando a. aplicação de vultosos iiivestimentos
em edificações e equipamentos, a indústria au-
tomobilistica sc faz presente em tôdas as regiões
do Pais, beneficiando o desenvolvimento econômi-
cò nacional, através de sua vasta rede de assis-
tência técnica. A área construída, somada, das
456 oficinas e revendedores autorizados Volkswa-
gen, em nosso Pais, se elevava a 539 583 m2, em
fins do ano passado. De janeiro a dezembro úl-
timo, o número daqueles estabelecimentos aumen-
lou de 412 para 456, registrando um acréscimo dé
62,6% no seu capital social. O capital conjunto da
rede de assistência técnica da Volkswagen do
Brasil, que era de CrS 45,9 bilhões em janeiro de
1966, somava CrS 74,6 bilhões a 31 de dezembro'.
POLUIÇÃO DO AR — Vai ser estabelecida1 uma
rede de estações de controle em toda a Europa
Ocidental para registrar e analisar a poluição da
atmosfera, segundo uma resolução tomada no se-
minário de peritos que teve lugar no Centro
Wenner-Gren, de Estocolmo, há poucos dias.
Cerca de 30 delegados de vários paises europeus
estiveram presentes à conferência, patrocinada
pelo Comitê Sueco para a Purificação do Ar, em
colaboração com a OCDE. Estas estações vão es-
tabelecer os valores do conteúdo dc dióxido de
enxofre e de fuligem, o alastrar do ar poluído sô-
bre as áreas não povoadas e as modificações a
longo prazo registradas na atmosfera em toda a
Europa como resultado do rápido incremeiito da
industrialização. Consideraram os peritos que se
torna necessária a criação de um número de es-
tações epeciais dedicadas ao estudo sistemático e
coordenado das técnicas de coleta e análise de
amostras de ar. Estas estações ajudariam a. de-
terminar o conteúdo de outras substâncias conta-
minadoras do ar, tais como o chumbo é mercúrio,
biocidas e outras substâncias orgânicas. A rede
planejada de centros desta natureza irá coincidir
em grande parte com a que existe atualmente e
serve para o controle químico do ar. Em relação
ao nôvo sistema, a Suécia terá de 10 a 15 esta-
ções para a medição da fuligem e do dióxido de
enxofre no ar, considerados os principais tipos de
poluição em países industrializados. Além disso,
existirá uma estação especial para aperfeiçoamen-
to de novos métodos e técnicas. A rede européia
será equipada e operada individualmente pelos
países participantes do sistema, tendo a OCDE
como coordenadora das atividades. 

~Nq 
seminá-

rio env Estocolmo reuniram-se delegados da Bél-
gica, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Suécia e
Alemanha Ocidental. Os Estados Unidos manda-
ram um representante, assim como a Nordforsk
(organização escandinava de pesquisas) e a Or-
gauização. Mundial de Meteorologia. (SIP)'.
CONVENÇÃO — Os revendedores Volkswagen do
México escolheram o Brasil como sede de sua pró-
:iima convenção anual, a realizar-se em março
vindouro. Durante sua estada em nosso Pais, prc-
tendem. estudar o sistema de organização das ofi-
cinas e revendedores autorizados Volkswagen, que
são consideradas entre as melhores do mundo, em
pé de igualdade com as da Alemanha e Estados
Unidos. Os revendedores mexicanos visitarão a
fábrica da Volkswagen do Brasil, em São Ber-
nardo do Campo, a maior indústria latino-ame-
ricaaia de veiculos.
FÉRSAS EM PARIS — Uma quinzena dc férias' cm Paris é o prêmio único. de um concurso or-
ganizado pela Standard-Triumph International
para w; seus 11 000 empregados. O vencedor se-
rá o que apresentar o plano mais original e prá-tico para estimular as vendas de veículos da com-
panhia. A idéia do concurso partiu do Presidente
Sir Donald Stokes, que declarou a esse respeito:*>Ê uma forma de assegurar a todos, os que fazem
parte da nossa vasta organização que temos in-
terêsses pelos seus pontos-de-vista. A importân-
cia do esforço individual é sempre decisiva. E
agora que entramos num ano de intensa con-

x corrência mundial a influência desse esforço de'cada um será da maior importância para nossa
companhia ". (BNtí).
FÓRMULA V — Está programado para o próxi-mo dia 5 de março, no Autódromo de Interlagos,
uma prova para carros Fórmula V, a primeiradessa categoria que será disputada no Brasil. Os
volantes paulistas estão trabalhando intensamen-
te junto aos fabricantes desses carros no sentido
de apressar a sua conclusão, \ para garantirem ocomparecimento na hora da largada.

MOS 1 000,00 d* nutrida
saldo a combinar. Av. Calógeras,
23 - Cássio Muniz Veiculos S/A.

Mccanica 100°/'. KARMANN-GHIA - Conv.riivel.

GORDINI 67— lll-No-
vos, côres a escolher, c|
ou sem freio a disco. Cr$
120 000 mensais, sem
entrada e sem juros. TÃ-
NIA S.A.', Av. Princesa
Isabel, 481. Junto Túnel
Nôvo.
GORDINI — Compro sem aberre-
cfi-lo. Vejo no horário do sm pro-farineis o pago hojo om dinhei
ro. - Til. 38-3191.
GORDINI 67 - 0 km -
Aceito troca: Gordini 63,
64 ou 65, e o saldo fa-
cilito até 18 meses. Rua
Mariz e Barros, 776 —•
Sr. Freitas.
GORDINI 63, bordeaux, excelen-
te estai ¦ qualquer prova, à vis-
ls. Troco • fe;. c/ 1 100 ent., 3.
18 m. R. 2A de Maio, 316 -
48-2701. . ..
GORDINI 63 - 100% de mó-
quina o lataria. Perfeito estado
de conservação. Entrada , desde
Cr$ 1 500.000 e o saldo em 10,
15, 25 e 30 meses. Av. Almi-
rante Barroso, 9Í-A - -H2-6137.
GORDINI — Passo contrato con-
sorcío Cássio Muniz. — Paguei
NCrJ 836,00, quero NCrí '650,000.
Tratar hoje, Sr. Walter, 8 is 12 h.
Atlântica, 1186, ap. 605.
GORDINI 63 - Otimo
estado. Cr$ 1 200. Rua
São fico. Xavier, 189.
GORDINI II, 966 - Cinza névoa,
fcrraçÜo preta, 12 mil Km roda-
dos, vendo, urgente,, preciso, ds
dinheiro, CrS A 300. Ver em fren-
te ao portão 19 do Maracanã,
ccm eletricistas
GORDJNIÍ63 - ÚTt. série, e'q"uip,
único dono, entr. do Cr$ 1 300.
rest. a longo prazo.- Rua São
Francisco Xavier, 30-A.

Altmíe. motor cem 11 DOO km.
rádio Blaupunkt. cem FM, côi
«xul-metálico, superequipado, de<
cumei.taçãV diplomática. NCr$ .,
6 600. Tratar 36-2827.
KOMBI 60 de luxo, 2 700 e Se-
dan 65, equipado, 5 400 a vista.
Tratar Rua 24 de Maio, 841, ga.
ragem; Motorista União, Sr. Be-
nedito até 12 horas. 
KOMBI. Í96T76T"-"ís"tado de no-
va,- 100% de tudo,' p/ com.nra-
dor, exigente. Entrada a partir
de I 600 è] prestações a partir de
190 - Praça Onze, 179-A, di
iodo. ... •
KARMANN-GHIA 62 - Linda,
equipado, bom estado, A 200,00
ou troco por carro de menor . va*
tor. Sto. Amaro, 145 ¦— Catete.
KARMANN GHIA 63 - Tranca,
direção, capas novas, lataria im*
pecável, 3 ; milhões de entr. —
Av. Suburbana, 9 942. 
KOMBI 59 - Vende-se em bom
«stado', na Rua Conde da Bon-
fim, 761.
KOA_TbT~Í958 - Tóda nova. Qual^
quer teste, 1200 mil .de entrada.
Av. Suburbana, 9 942. Cascadu-
ra. Açoitamos troca.
KOMBI — Compro som aborrece-
Io. Veje no horário da sua pre-
ferencia • pago hojo «m dinhel<
n. - Tel. 3»3l°l.
KOMBI 62, luxo; Kombi 62, std!
Urgente. Troco e facilito.,— Rua
Miguel. Ângelo, 436. .

PONTIAC 1951 - Conservadfssi-
má He um *ó dono, a qualquer
prova. Vendo barato. R. do Rús-
6B'' 32 _n_Í5£S°„Ha Glória.
PICK-UP - Studebâker 46 -
Vendo barato hoie, melhor ofer-
ta à visla. Base 800 000 — Av.
Brás de Pina, 1341 - Pôito Te-
xaco. 
PICK-UP FORD 58 - Vendo" ou
troco carro passeio — Av. Brás
de Pina, 844.

SIMCA CHAMBORD Emi-,VENDO Simca Aronde 55, pre
i Tf-w-r t- / . Clafirido lanternagem. Tel. ü8-4ó4u.sul 1967 — Temos varias

côres para pronta entre-
ga. À vista ou financia-
do. Tel. 48-4787.

PONTIAC 50 - Hidramático, nô-
vo conversível, urgente —. Av.
Beira _Mar,_2^6,_loia_C.
PACKARD 52 — Mecânico, ven-
do em perfeito estado de con'
servação, sujeito' a qualquer pro*
va. Ver na Rua Gotemburgo n.°
235. São Cristóvao. 
PÉÜGEÕT 52-203 - Vendo NCr»
850,00 ou pl melhor oferta. Rua
Dom Melnrado, 37. Tel. 48-6932.
Ver à R. Tenente Abel Cunha, 60
Higienópolis, 
PREFECT" 1950 - Excelente esta-
do — Apenas 300 mll entr. e 100
por mês. Av. Suburbana, 9942

Cascadura. ;
PEUGEOT 203 - 1952 - Bom
estada. Estrada dos Bandelran-
tes, 40-A — Borracheiro.
PEUGEOT 54 - Prato, 2a. série,
sino, c| rádio, todo 100% —
Venue-se melhor oferta. R. Melo
Sousa, 125, c| 2.

KOMBIS 61, 63, 65, 66, std. 62,
64, furgões, estado .de novas -
Vendo, troco Volks. Rua Augus^
to Barbosa, 171. Tel. 49-8132 -
Todos os Santos.

GOROINI 1965 - Azul, estado
excelente — Vendo, troco, faci-
lito. R. S. Fco. Xavier, 398 —
Tel. 28-3776. - .
GORDINI 64 - Entrada
1 800 mil, excepcional.
R. São F. Xavier, 189. _
GORÕM Í964 e 1965 novos" va-
le a pena ver, faço qualquer pro*
va, bom preço, a vista. Sousa Li
ma 363.

«ORO - TAUNUS - 55,. motor
íot., dir. susp, emb. tudo nôvo,
rá&o, capas, financio com 800
tnil, saldo a combinar. Av. Su-
burbana, 7 932.
FiSSoRÍ 64. Vendo, aceilo ofer.
tas à vista, enxutlssimo. Rua Xa-
vier da Silveira, 45, s/ 404 -
Tel. 36-6041.
FORD 48 - Em perfeito estadoVende-se ou troca-se. Por Jeep.
Rua Figueiredo de Magalhães n.°236, ap. 804.
FALCON 63-2 portas, mecSnico
superequipado. Aceilo troca porSimca ou VW. Tel. 26-2903. Rua
Assunção, 272.
fÕRD 52|53 - Hidramático .
motor com 8 000 km. Pintura
metálica, estofamento em vul-
cron. Carro totalmente reforma-
do. I 600 de ent. e prest. de
180 mil. 34-2483.
FORD ZODIAC 58, bem estado.
Equipada, Rári.o, pneus b/b. no-
vos. A visla: 2 000. 58-8078.
FORD FURGÕES - Vendem-se 3
Furgões Ford, 2 F-100 e um F-350
Cerros próprios para entregas rá-
pidas, mecânica a qualquer pro-va, estado de novos, financiamen-
to a longo prazo. Tel. 34-9124.
FORD 350 - Compro ou troco
por umn Kombi 64. Rua da Pas-
«agem, 99. 'v,'

FORD Fairlana 500, 1957, con.
versivel, V8, mecânico. Lataria,
pintura, estofamento, capota e
motor perfeitos, 4.a via. Cr$ ..
A 500 000. Rua Marques de Pi-
nedo, 84. Tel. 45.9165.
FORD FAlfiLANE 1961. 4 portas,hidramático, ólimo estado, ofer*
fali Av. Graça Aranha,. 26, sub-
solo, tel._.1M7I ¦_r-_?20,_Anita.
FISSORE 67 - Pronta entrega -
Av. Atlântica esquina #de Rua
Dialma Ulrich, Posto 5. Tel. .
47-7203 - TEXAS.
GORDINI 62, 63 e 64 - 890 000,
flrená, gêio e azul, qu.ise novos,
equips. Saldo a comb. Troco. Rua
S. Francisco Xavier, 342-E — Ma-
rocflnã. * f

GORDINI 64 - Facilito em 13
meses c/ 1 200 entrada, carro
de mecânica impecável — Rua
Otávio Correia, 238 — Urca.
GORDINI 11-66-1590 000 qua-se nôvo, superequipado, c/ rá-
dio, rodas cromadas, tapetes,- ca-
lhas etc. Saldo a comb. Troco —
Rua S. Francisco Xavier, 342-E -
Maracanã.
GORDINI 62, 63 e 64 - 890 000— novíssimos, várias côres, equi-
pados. Saldo a ' comb. Troco.
Rua Conde de Bonfim, 40-A —
Tí{uca.
GORDINI 65 ' - Superequipado.
Troco e financ. —Real Grandeza
n." 193, loia 1. Aberta até 20
noras.
GORDINI II 66, lindo, estado denovo. Fac. c/ 2 200. Troco. R.24 de Maio, 19, fundos. Estação
S. Fco. Xavier. Tel. 28-7512.
GORDINI lv65 e 1966 - Vários,
superequipados, troco ou facili-
to com Cr» 1 800 e saldo alé 20meses. R. Conde de Bonfim n.°66-A. Tel.i 34-9909.
GORDINI 64 - 1093 - Cinco
pneus cinturados novos, estof.
prelo, pinlura metálica, máqui-na excepcional, à vista. - RuaMaxwell n. 77. Tel. 58-8088.
GORDINI 1966 - Estado de nõ-vo, cinza, superequipado. Facili-
ta- Troca. Rua Conde Bonfim,
577-B. - 58-6769.
GORDINI 64, único dono, novls-
simo, superequipado. Vendo vista
ou facilito parte. Ver hoie na R.
do Matoso n. 202. Tel. 54-1316.
GORDINI 62, ótimo estado, la-
taria, forração, pintura, meefini-
ca. Tudo 100%. Facilito - Rua
Uruguai, 248 - 38-5128.
GORDINI 63, 64 e 65, todos em
ótimo estado de conservação —
Enlrada. a partir de 1 500 mil.
Av. Suburbana, 9 942, Cascadura
— Aceitamos troca.

GORDINI lll 67 - Zero km. to.
das as cores. Facilitamos e acei-
tamos trocas. Rua Francisco Ota-
viano, 41. Delsul — Revendedor
Willys. Nio compre. sem nos
consultar. Je[._27-8656.
GORDINI' IÍ - 66" - 

"l.« 
e úni;

ca dona, equipado, cj pouco uso.
Vendo e facilito parte. Rua do
Bispo; 47. 

KOMBI 63 - Máquina nove -
100% d* lataria. . Pequena en*
trada e o saldo a longo prazo.
Auto-Prazo — Conde de Bonfim,
645-B -38-1135 • 38-2291.
KOMBI 60 - Std - Vendo ur-
gente, máq., pint., pneus, tudo
100%. Ver no Mercados dss
-Ü°res - Cenlro - Tel. 52-9911.
ÍCOMÇI — Frente — Aluga-se p|
h. com motorista.-. Tratar pelo
telefone' 30-2967. ./'
KOMBI 62 - Vendt-se ou tro.
ia-se c de napa e pneus novos,
um sem uso. Preço 3 000. A par-
tir dás, llh - 52-4678. _
KOMBTs — Aluga-se com moto.
rista, para pequenos fretes, via-
gens, excursões — Telefone,
52-6938 — Ernesto.
KOMBI 62 - Vendo Impecável i
prova de qualquer teste — Cr$
3 400 000, somente i vista -
Tel. 23-4171 - R. Leandro Mar.
tins, 88 — Sr. Pereira.

KOMBI 62 - Ótimo es-
tado, ent. Cr$ 1 500 -^
Rua São Fco. Xavier,
189.
KARMANN-GHIA 64- - V.nd» à
vista, 6 000 000 ou troce por V.l.
kiw.g.n. Ul. 21-2101,

PEUGEOT 203 .Camioneta —
Vende-se urgente — Rua Cândido
Benicio, 2006 — Pr. Seca.
PLYMOUTH 59 - Vende-s. per-
feito estado, somente à vista —
NCrS 3 150,00. Tratar tel. ;.'..
42-7479.
PICK-UP WILLYS 64, cem por
cento, partt financiada. Telefo-
ne 34^124.
áÃMBLER 1960 - Dir.rí. K.
dráulica, frei» ar, ridi» otc. —
Aceito trace ou facilito. Av. Pra*
d* Júnier, 290-A - 36-2463.
RURAL 64 - 2 x A - Otimo es.
tado, original, Cr$ 2 500 à vis-
ta, rest. 12 meses. Av. Copaca-
bana, 610-J.
RURAL — Cempro sem aborreci*
lo. Veio no horário, ele tue pre*
ferencia o pago hoj» em dinhei-
ro. -- T.l. 38-3191.
RENAULT GORDINI 1093 -
1964 — Equipado. O mais Un-
do "da Guanabara. Rua .Barão de
Aniquila, 174-A. .__

RURAL 64, 4 x 2. Crí 2 200. Sí-
mlnovo, mecânica tinindo, equi-
pado. Saldo at» 15 mexes. Bara-
ta Ribeiro, 147. 

SIMCA CHAMBORD, em bom es.
fado de conservação, vendo por
2 100 mil, urgente — R. São
Francisco Xavier, 614 — Mara-
cana.
TAXI CORDINI 196S - Compl.-
tament» revisado no representan
to (tudo ne garantia). Vendo com
2 500 mil d. «ntrada. Av. Prad.
Júnl.r, 290-A - 36-2463.

VOLKS 62, particular vende a par-
ticular, pintura -nova, rádio, tran-
ca de dir. Prego 3 700 mll. Te
lefone 23-0788.

TAXI. VOLKSWAGEN MOD. 1967— Zero km. Pronta entrega, com
Capelinha o cintos, de ConcessÍo<
nário GB, c/ direito a todas garantias o revisões da fábrica, E:v
trada a partir de 3 500 e pres-lações a partir de 390, c/ Res.
Domínio em nome do comprador
cem mais despesas. Praça Onze,
179-A, dia todo.
TAXI CHEVROLET 51, mecânico,
em bom «atado geral. Vendo.
R. Borda do Mato n. 89, casa
6 — Grajaú.
TAXI GORDINI 64 - Super nôvo,
equipado, pneus novos, vendo c/
2 500 entrada. Ver hoje Rua do
Matoso n. 202. Tel. 54-1316.
TAXI V.lkswag.n 1*62, p.il.ito
ostado. Pronto para rodar, R. Ge-
neral Polidoro, 31, Jorge. -
TAXI- VOLKS 64, à vista ou fi-
nanciado. Rua Farani, 45 — Bo
tafogo.
TAX"l DKW"~Vendo cI-c7$".T7.
2 000 000 de entrada, restante»
combinar. R. Barbosa Rodrigues
216 - Cavalcanti.
TAXI Gordini 1964 - Vendo em
bom estado. Tratar i Rua Cae-
tano de Almeida, 63, ap. 102.
TÁXI GÕRDÍNI 65 - Vendolü
perequipado. Rua Cerqueira Dal
tro, 523 — Cascadura. Telefone
29-8819.
TAXI GORDINI 64, c/ motor re-
tificado, caixa mud. nova e lata-
ria perfeita. Crí 4 500. Barata Ri.
beiro, 147.

RURAL WILLYS 1963 - 4x2, óti-
mo estado, (afaria, forração, pin-
tura 100%. Facilito. Rua Uruguai
n. 248 - 38-5128.
RURAL 59Í65. Impecável esta-
do geral. Vendo, troco, financio.
Paim Pamplona, 700. Tel.: ....
49-7852,
RURAL 59, excelente est., a qual-
quer prova, à vista. Troco e fac.
c/ 1 000 ent.) s. 18 m. Ri 24
de Maio, 31* - 48-2701.

GORDINI 63 troco ou facilito cl
1 500 000 dé entrada.. Var e tra-
lar Av. Suburbana 9 991 A » B.
Cascadura. ____
GORDINI 64 troco oú facilito c|
1 700 000 de entrada. Ver e tra-
tar. Av. Suburbana 9991 A » B.
Cascnduraj ._ _J fV
GÕRDÍNI 63 equipado, todo novo,
financio ou troco. Rua Cerqueira
Daltro 82. P. gasolina. Casca-
dura.
HUDSON 52 .cupê, .mecânica 850
mil a vista. Cerqueiri Daltro 82.
posto em Cascadura.
HENRY JÚNIOR 1953 - Equipa
do de um só proprietário, con
servadlssimo. R. d» Russel, 32

largo da Glória
HENRY JÚNIOR-54 - Financio
c/ Crf 1 000 000. Rua Júlio do
Carmo, 244 — Sr. Maneei.
IMPALA 61, mecSnico, 6 cilindros,
4 portas, sem colunas, estado
real de novo. Tudo original. Doe.
Embaixada. Tel. 25-7831.', Pronta
entrega. . ¦

ITAMARATY 66 - Esta-
do de nôvo. Pequeria
entrada, longo prazo. R
São Fco. Xavier, 189.
ISABELIA DE LUXE 5» - Cem*
novo. Estofamentè original. Fct-
faltas, c.ndicã.9 m.cSnicas. Til.
21-6210.
ITAMARATY 1966 - 15 k. G.-
neral Argello, 5/ - 48-6314,

IMPALA 63 - 4 pts., 8
cil., ar refrigerado. Ven-
do, troco.. Rua Barata
Ribeiro, 236.
ITAMARTY 66 - Estado de zero
quilômetros, chlinti/prata - NCr$
550,00 mensais. Aceitamos trocas

Av. Calórjeras, 23 — Cássio
Muniz Veiculos S/A.
ÍTÁMARATI 1966 - Vendo ixi
cepcional estado. Aceito troca,
facilito. Rua Paissandu, 7.' 

~"

IMPALA 65 - 4 pts., 6
cil., mecânico. Rua To
neleros, 43, ap. 81..

KOMBI ano 59 vendo urgente p.
2 700 sgt. Honorato. Campo de
Instrução de Gericinó. Magalhães
Bastos das 7 às 17 horas.

iMPALA. 1965 .- Mec, 6 cil. ¦»
pts., s/ coluna, nôvo. Telefone
36-0507.
ITAMARATI 66 - Pouco rodado.
Vendo urgente. Motivo viagem.
Ver e tratar na Rua Senhor dos
Passos, 271.

ITAMARATY 67-0 km.
Facilito até 18 meses.
Tratar Sr. Dias. — Rua
Vise. Cairu, 17.
JEEP WILLYS 60 --Totalmente
nôvo, capota conversível, côr
dourada .metálica. Av. Mem de
Sá n." 173.
JEEP 52, L. R.; Oldsmobile 47 e
53; Packard 52; Ford 36; Pontiae
51. R. Sousa Barres,- 15, Engenho
Nôvo. 970, 650, 950, 750, 550 e
1 250 - Troco.
JIPE' WILLYS" 1947 -Vende-se;
4 cilindros, em bom estldo. Av.
Suburbana, 4 546, cj 15.
JEEP 54 - ótima mecânica -
Vendo, ¦ troco, facilito. Visconde
Santa Isabel, 46.
JK - 62, ebtinls metálica -
de equipado — «tada Impecável
— Tratar c| Carlos Torras — ,
34.1981 eu 41-2919.
JIPE WILLYS 1957 - Máquina
pintura, forração e capota, tudo
nôvo, ótimo -estado — Melhor
preço — R. Aureliano Portugal,
176 — Rio Comprido. ' •
JK 1960 - Estado de 0 km. Equi
pado.. Vendo, Iroco, financio até
15 meses a combinar. Rua Real
Grandeza, 238-B - Tel. 26-9992.
JEEP 00 — Pintura, forração
pneus novos. Mecânica em ótimo
estado. Pequena entrada • o sal-
do a longo prazo — Auto-Prazò.
Conde de Bonfim, 645-B — Tel
38-1135 ou 38-2291.
JEEP WILLYS 60, todo original -
1 000 000 de entrada. Av. Su.
burbana, 9 942 - Cascadura.
JEEP CANDANGO - Vendo ur-
ejente com rádio, motor na ga-
rantia, pneus novos, estudo fi
nanciamento. Tratar: 38-5912 —
Adilson. *
JEEP DKW VEMAG 1958 - Ven.
de-se no estado pela melhor ofer-

- Rua Barão, de Iguatemi,' 224.
KOMII — Cemp» urgente d* 57
a 47 qualquer estado pago è vis-
ta Tel. 494132 - Si. Sant.i, ra
hera i» sua pref.rincia.
KOMBI - Vende-se «no 1960
batida, no estado. Ver-o Iratar
na Rua lula Câmara, 11-IC. -
Olaria. Sr. Bolívar, ou Sr. Pedro.
KOMBI 64 - Otimo estado. Tro-
co e financ. — Real Grandeza
n.o 193, loja 1 — Aberta até
29 horas.
KOMBI 61, excelente. Fac. com
1 500. R. 24 de Maio, 19, fun-
dos. Tol.4 28-7512.
KARMANN.GHIA 64 - Vende-se
superluxo? R. Sousa. Lime, 363.
KOMBIS — Para viagens, entregas
e excursões. Sr. Carlitó. Telefone
25-5544.
KARMANN-GHIA 63, saído em
janeiro 64, vermelho, ótimo- esta*
do, NCrS 5 600. Av., Princesa
Isabel, 386, c/ 6.

GORDINI 1962, estado de nõvo.
equipado, troco e facilito com
CrS 1 500, rest. longo prazo.
R. Conde de Boçifim, 577-A.

KOMBI 67, 52 HP, 1 500, à vis-
ta 7 800 ou 4 200 ent. mais 12
de 500. _. Babatu, 111201. Ilha,
Praia _d__ Bta.__»l._9ó_. 156J0).
KOMBI 1965"- Standard" e for-

• gSo, excelentes, xuperequipadu!,
troco ou facilito ate 20 meses.
R. Conde Bonfim. 66-A. Telefone
34-9909.

KOMBI 64 - Otimo est. cons.,
pneus . novos, vendo urgente -
Av. Copacabana, 395 .— porteiro.
koMÍS~r9«_rT96T^-~vêndõ
com facilidade de pagamento. —
Rua Barata Ribeiro, 197-A — Si
Reis.
KAISER 1950 - Motor retifica
do, ent. 200, troco Lambreta,1 Te
levisão, etc. Av. 28 de Setembro,
189 - 48-8181 - Gabriel.
KARMANN-GHIA 1963 - Última
série, todo equipado, muito bo*
nito, aceito troca, R. do Russel,
32 - Largo da Glória.
KOMBI LUXO 61 - 2> sárie -
Ver Dr. Garnier, 186. Tel. 28-9596
—¦Único dono, ótimo estado.
KOMBI — Aberta, mecânica
100?/.. Vendo 900. Restante fa.
ci litado — Visconde Santa Isa
bel, 46.
KARMANN.GHIA 66 - Est. n6vo;
à vista Cri 7 9C0 ou financiado
em 10 meses, Lavradio, 206-B.
Tel.i 42-0201.
KARMANN-GHIA 66, última série
cereja, 7 000 km . rodados. .0
mais equipado a. bonito da GB.
Aceito troca, R. Mariz e Barros,
470 — Garagem edif» Sr. Manuel.
KARMANN-GHIA, compro um p/
meu uso, de particular. 36*5415.
Edson.
KARMANN-GHIA.65 - Todo equi-
pado e nôvo, único dono. Tro-
co, facilito. R. Haddock L6bo, 335.
Até 20 hs.
KOMBI 66 - Standard, tenho 2.
uma c| 6 000 km e outra c,
11000, vendo uma, facilito oú
Iroco por carro de passeio. Rua
do Bispo,; 47.
KOMBI 66 — Luxo, na garantia.
c| 6 000 km, único dono. Troco,
facilito. R. Haddock Lâbo, 335.
Até 20 hs. '
KOMBI 63 est. 4 portas mecânica
excelente lataria) ótimo estado,
vendo ou troco Sedan. Rui Aca
puya, 197.
KAIZER 50 4 pts. excelente esta
do £00 mil, saldo a combinar. R.
Cerqueira Daltro 82. P. gasolina
Cascadura.

MERCEDES BENZ 60 220-S luxo.
bancos separados, com radio Bs
cker, cor gelo, forração preta, to-
do original. Estado de nôvo —
Troco o facilito. R. Bolivar, 125.
Tel._87.9588.  

"

MERCEDES 5~9, 220-S, preto, for-
ração couro cinza, com radio Be-
cker todo original. Carro para
pessoa exigente. Facilito. Troco
R. Bolivar, 125. Tel. 37-9588..

MERCEDES-BENZ 64-65 - 220-S,
estado de nôvo. Forrado a cou*
ro, com. vitrola de fita, estéreo.
Carro para pessoa de trato. —
Aceito troca. B. Bolivar, 125 —
Tel. 37-9588.
MORRIS 52 - Wolse.ley - 950
mil, ót. de máq., caixa o; dif.
16' km com 1 lt. Rua Chaves
Faria, 220-F, ap. 301 - S. Cris-
tóvão.
MERCUHY 50 - «adio, capas
pneus novoa .— Facilito com 500
mll dt entrada . M mil m.nsal.
Rua Piauí, 375-i. .
MERCURY 54-4 pts., forra
ção e pintura nova, ótima para
pessoa exigente Cr$ 1 800 '—
Aceito oferta. Troco. Rua Ana
Néri, 77CL
MERCURY. Coupé 47, otimo es-
fado, lataria,. forração, pintura,
mecânica, tudo 100%. —Facilito.
Rua Uruguai, 248 - 38-5128.

MERCURY .1958 - -4.p„ hidra-
matico, ótimo estado geral, doe.
de importação na mão, equip. c!
rádio, b. brancas etc. Preço NCr$
3 237,00, troco » facilito. Rua
Dr. Satamini, 161-B. Tel.i- ..
48-3493.
MORRIS MINOR 52 - Vendo tu-
do ótimo, lataria, forração, pin*
tura e mecânica sujeita a qual-
quer prova. Ver na Rua Mauá,
_zl 3 Santa Teresa.
MG SPORT modelo TD - Vende-
se em otimo estado. Tratar na
Av. Epitácio Pessoa, 728, depois
des 13 horas.
MORRIS OXFORD 50 - Pneus,
suspensão, máquina, direçio, pin-
tura t caixa, tudo 100%, vendo
ou troco, facilitado. Tels.i 48-6788

28-5898. - Waldir.
MORRIS OXFORD 50 toda prova
qerat 650 mil entrada.- Cerqueira
Daltro 82 posto cm Cascadura,
NASH 49 - Ambassadpr, toda re-
formada. Vendo melhor oferta -
Ramos Queirós, 19 c| 102. Tel.
52-4573 - Re[s.
OLDSMOBILE' 1956 - 88 - Hi.
dramatic, c| ridio o direção hi-
dráulica, cõr Teresópolis, pintu-
ra sem um arranhão, nova como
de fábrica. NC'$ 3 500 è vlsta.
Ver com lula Ribeiro — Rua Luís
Barbosa, 72 — Garagem, fundos.
OLDSMOBILE 54 Coupê, ólimõ
estado, 2 700. Ver c/ porteiro,
na Rua M. Viveiros do Castro
n.o ,156.
OPEL KAPITAIN 55 - 790 000
compl. novo e original. Saldo e
comb. Troco. Rua S. Francisco Xa*
vier, 342-E — Maracanã.
OPEL KAPITAN - Vende-se pe-
la melhor oferta. Base Crt 1 500
- Tel. 26-2764.
PONTIAC Catalina uma ioia boa
de tudo vende-se melhor oferta.
Plínio de Oliveira 14 tob.

1
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PEUGEOT 58, todo original, de
1 dono. Facilito com Cr} 1 600.
Saldo a combinar. Aceito troca.
Rua Bolivar, 125. Tel. 37-9588.
PONTIAC 57 - MMãnice, radie,
4 ait. f.l„ b. b. ctim. «tado -
Facilit. c/ 1 200 d. «ntrada, tal-
do^a combinar — Aceito troca.
Av. Suburbana, 7 932. 
PEUCEOT. $3 - V.nd.. Rua Gi-
neral Iruca. 450 - São Crlstevi*.

RURAL WILLYS 1965, de luxo,
ultima serie de 1 tração emajes-
tado de OK, vende-se NCrS ..
5 000,00. Acslta-se carro nado.
nal com p. pagamento. Ver Rua
São Clemente, 92, Tel. 26-7191.
RURAL WjLLYS 60 - Tração sim-
pies 4 x .2, com rádio e tranca.
Pneus e pintura nova. R. Sousa
Barros, 15 - Eng. Nfivo. Fac.
e troco.
RURAL WILLYS 1965 - Vende-se
estado de nôvo, com rádio «
plsca-pÍ5ce. Ver na Rua Licinio
Cardoso, 332.
RURAL WILLYS 62 - Vendo CrJ
3 300 000. Aceito automóvel na-
cional parte pagamento. — Rua
Conde de Bonfim, 42.
SIMCA 66 — Tufão -
Único dono, equip. Faci-
lito. Sr. Gabriel. — Tel.
38-1559.
SIMCA 63, 3 s. único dono,
pneus novos,.- uma jóia. Aceito
troca por VW dou ou recebo vol-
ta à vista. R. Assunção* 272. T.
26-2903
SIMCA 63 em bom- estado cem
rádio - • viste 217» mil -
Rua Feli,. d* Oliveira, 4 - Tel.
57-5110 - Túnel Nove,
SIMCA 65 — Excepcio-
nal. Entrada 2 500. -
Vendo. Rua São F. Xa-

189.vier n.'
STUDEBAKER 49 - único dono
100% dt tudo, pode trazer ma*
cânico Cr$ 1 600 000, aceito
rferto. Rua Ana Néri, 770.
SIMCA TUFÃO 1964 - Todo
equipado,, vendo barato, aceito
treca, carro menor valor. R. do
Rúsael, 32 - Largo da Glória.
SIMCA 61 — Superequipado, em
bom estado de conservação ~-
2 600 000 só à vista — Rua Ben-
to Cardoso, 141 - Penha Cir-
cular.

SIMCA 66 - Tufão -
Equíp. 'Vendo. — Facilito
até 18 meses. Sr. Arman-
do. Mariz e Barros, 774.
SKODA 49, em perfeito estado
de conservação, com rádio tran-
sistorizado. Vendo ao primeiro
que chegar. Rua Tuplnarnbás,
150. Tel.i 30-7154 - Ramos.
SIMCA 1963 - Radio, capas, tran-
ca. Otimo estado. Preço 2 7£D i
vista. Rua Barata- Ribeiro, 254 -
pp rto iro. ^_____
STANDARD VANGUARD 51, p.
novos, forração boa, mecânica
.100% fac. c/'430 ent., saldo 100
por mês. São Franc. Xavier, 884.
SIMCA — Compro cem aborreci*
Io.' Vejo no horário de sua pre*
forôncia o pago .hoie em dinhei-
». - T.l. 38-3*91.

TAXI GORDINI 65, ótimo esta-
do, 3 000 000 entrada, rest. 16
meses. Ver das llh30m is
13h30m. R. Maestro Vilas Lobos,
126, ap. 202 - Tijuca.
TAXI - Vendo Chevrolet 51. -
Rua Comandante Aristides Gar-
nier, 25, próximo a Praça Marco
Aurélio — Vicente Carvalho.
TAXI CHEVROLET 49, njecinico,
pronta p/ trabalhar, fácil com .',
1800. Rua Haddock Lobo, 66. -
Cruz ou Tunlnho.
TAXI GORDINI. II - 66, equip.
— Vendo financio. Rua Riachuelo
388, aberto até 20 horas.
TAXI — Dauphine 62 — C6r gê
lo. PL 405732. Vendo urgente.
Ver na Praia do Russel, perto da
estátua d. S. Sebastião ou tel.
23*2135 à vista ou a pra2o.
TAUNUS 51-, Todo reformado"
Qualquer teste, 500 mil de en-
trada. Av. Suburbana, 9.942 —
Cascadura.

VOLKSWAGEN 63/65 - Vende-
se urgente, côr pérola. Ver e
tratar à Rua Carolina Macedo,
124, Cascadura, com Humberto;
hoje.
VOLKSWAGEN 1963"^únicò~dí
no, superequipado. Vendo por3 870. Telefone marcando hora
30-0107 - João.
VOLKSWAGEN 1962 - Rádi
Iranca, capas. Ent. 2100 e 20
prest. Cr$ 200. Lavradio, 206-B.
Tel.: 42-0201.

VW 1965 - Vende-s. NCrS ... (VOLKSWAGEN 66 - Vendo pela
4 700. Tratnr na Rua Gonoral|mií!nor oferta. 9 mil km — 2 COO
Dionísio n. 57 — Talsfone
26-7618 com o Sr. Pedro Nolasco,
VOLKSWÃGÊN"63, excelente est,
a qualquer prova, à vista. Troco
e fac. -I 1 800 ent., s. 18 ni.
R._24_de_Maio, 316 — 48-2701.
VÕLKS 65, excepcional est., a
qualquer prova, à vista. Troco e
fac. _/ 2 600 ent., s. 18 m. R.
24 de Maio, 316 - 48-2701.

do acessórios. Otlmo estado. Rua
Antônio Rego, -438 — Olaria. Sr
Moreno.

VENDE-SE Karmann-Ghia 64 _.
troco por Volks 63 até 66. Tratar
com o Paulo. Estrada da Portela,
21 — Madureira.
VENDE-SE Chevrolet 51, de pra-
ça. Rua Andrade Figueira, 376 -
Sr. Alfredo — Madureira,
VW 62 — Vende-se superequipa
do. NCrS 3 480. Tratar Av. :Lau.
ro Sodré, 2, Posto' Pasmado, Sr,
Matos.
VOLKSWAGEN 1965, côr pero.
Ia, carro novo de tudo a toda
prova, 21 km lacrado. Vende-se
NCrí 4 950,00. Aceita-se carro
nacional com p. pagamento. Ver
R. Sao Clemente, 92. Telefone
26-7191.
V-ÕLKS 65 - Vendo todo equi-
pado com radio atc. Preço NCrí
4 980,00. Tel. 43-5233, Sr. Bru-

VW 65 — Pouco rodado c/ radio
transistor, capa napa, estribos
aço etc. Financio até 15 meses,
Tel. 26-8214, Sr. Graça.
VOLKSWAGEN 63,. equipado,
único dono, carro de trato esme-
rado. Financio 15 meses, troco.
Tel. 26-8214, Sr. Romero.
VOLKS 1963, em otimo estado
geral. Vendo hoie, 3 780 ã vlsta.
Rua Capitão Salomão, 33 — Bo.
tafogo, ,
VOIKS 19(2 - Em .limo «stado
geral eom radie, à vista, 3 (00
mil. - Rua Felipe do Oliveira, 4

Tel.i $7.5110 - Túnel Nôvo.
VEMAGUET 1964 - Cr$
2 200 de entrada. Rua
São Fco. Xavier, 189.
VOLKSWAGEN 1955 - Azul,
equipado, ótimo estado. Vendo,
troco, facilito. R. S. Fco. Xavier,
398 - Tel. 28-3776.
VOLKSWAGEN 1961 - Super-
equipado, estado excelente -
Vendo, troco, facilito. R. S. Fco.
Xavier, 398 - Tel. 28-3776.

TAXI GORDINI 63 - Troco e do»
entrada, duat Kombis 4345, tal
do cembinar. Otimo ostado. Tra-
tar Admar pola manhã. 41*7160
* «pé» 1» horat S2.9533.
TAXIS Chevrolet 41, 1*650; Che-
vrolet 50, 2 550; Dodge 48, 1 480.
Todos bons eslado. .Troco e faci-
lito. R. Miguel Ângelo, 436.
TAXI CAPELINHA - Vende-se,
blindado, completo o aferido -
Cr. 600. R. Coração de Maria
166, ap. 302 - Méier.
TAXI Gordini 62 i vista ou fa
cilitado. Rúa da Passagem, 78»A.
TAXI 'Dauphlne 62 — Fazendo
reforma; de máquina. Tratar Rua
Magé, 54 — Frente à estação,
Penha Circular — Base Cr$ ...
1 000 000.
TAXI Volkswagen 63 — Cape-
linha enxuto, passa-se a parte
da sociedade, 1 800 mll. Aceita.

proposta — Rua da Lapa,
293, ap. 211.
TAXI DKW 63 - Estado espeta,
cular, nunca rodou na praça. —
Vendo CrS 6 000 000 à vlsta -
Aceito auto nacional, parto pa
gamento. Rua Conde Bonfim, 42,
TAXI VOLKSWAGEN oü partic,
aceito • de-entr.-na venda de um
ap.' - Cjff 3 qts., vasio, do frente,
no Encantado, iá. financ. p/ Cx,
Ec. | em prest.' de 253 — Telefo-
nes 28-9643 • 42-5444.
TAXI PLYMOUTH 47, pronto paia
trabalhar, Ent. 1 mlfhio. Troco
particular. Av. 28 de Setembro- 189. Tel.: 48-8181 - Pedro.
TAXI GORDINI 64 - Equipado.
Vende-se, 4 500 000" a vista. La
ranjeiras 1031601.
TAXI Chevrolet 54 - Vende-se
100% de tudo. Ver no ponto,
R. Pedro Américo. Tratar na mes*
ma 166 — Sapataria.
TAXI AERO 63 Enxutão -
Venha ver, forrado em têda,
ponto táxi — Praça do Carmo,
Heitor - 30-0858.
TAXI Aero Willys 60 - Supe.
requipado, estado impecivel -
4 100 000, sá è vista. Rua Ben-
to Cardoso, 141 — Penha Cir-
cular.
TAXI Volkswagen 61, ver.do ul-
lima serie. Urgente. Rua Ronald
do Carvalho, 239'— Copacabana,
§[* Augusto. __
ÍTAXI DKW 1961 - Em ótimo os-
tado, pronto para rodar, a vista
Cr$ 4 700 mil ou estudo financia-
monto — Rua Felipe do Oliveira,
4 - Túnel Novo. Tel.: 57-5110.
TAXI CHEVKOLET 1951 - Meei-
nico, pronto para radar. Financio
com 1 400 mil, mensalidade* do
300 mil - Rua Felipe de Oli.
velra, 4. Tol.: 57-5110 - Túnel
Nôvo.

SKODA OCTAVIA - Vendo todo
equipado no estado de nõvo
Ver • tratar na Rua Joaquim Pa
Ihares, 395.'

SIMCA 63. Impecável estado ge-
ral Vendo, troco, financio,
Paim Pamplona, 700 — Tel.i ..
49-7852.
SIMCA TUFÃO, RALLYE - Tenho
úma 64, outra 65 — Vendo uma
estado excepcional. 'Facilito.' Rua
Paissandu, 7.
SIMCA. 52, com rádio, ótimo os*
tado, '980,00, 

ou troco por carro
grande. Sto. Amaro, 145.
SIMCA Esplanada 1967
— Temos várias côres .p|
pronta entrega, Ã vista
ou financiado. — Telefo
ne 48-4787.
SÍMCA 63 — Excepcionei estado,
estofamento, máq.,. pintura ,novos- A vista: 2 900. Rua Maxwell
n. 77. Te|.. 58-8088.
SIMCA 62, om bom estado -
Vendo .'ou troco por carro'peque-
no. Ré Gonzaga. Bastos, 1Ó6-B —
28:0934._ ______
SIMCA 63 - Ent. 1 500,
saldo, facilitado. R. São
Fco. Xavier, 189.
SIMCA TUFÃO 1964 - Vendo,
troco ou facilito. Av. Bartolomeu
Mltré, 613-A. Tel. 27-8T59.
SIMCA CHAMBORD 60,'61 o 62

.980 000 equips. novíssimos..
Saldo a comb. Troco. -Rua SSo
Francisco Xavier, 342-E — Mari-
canã.
SIMCA 64 — Jangada —
Impecável. Entrada. Cr$
2-000 mil. — Rua São

Xavier, 189.
SIMCA 61 — Completamente nova
de tudo, rádio, tala larga. Vondo.
Rua Moreira 40* _^-_ Abolição.
SIMCA , JANGADA 1963, radio,
quase nôvo. Rua Marechal Trom-
powsky, 45. Tel. 38-1788 -. M.
Tiiuca
SIMCA TUFÃO 1964 -
Em bom estado, à vista
ou financiado. Telefone
48-4787.

TAXIS — Vendem-se Gordini Tei*
moso • Dauphlne com 1 500 de
entrada. Rua S. Francisco Xavier
n." ,532.
TAXI OORDINI 63 - «limo es.
lado. Taxi Capelinha, entrada:
3 000,00 • 10 x 200,00. Ver na
Rui larão de Macaubis, 136, ap.
201, dai 13 «s ISh. Sr. Sintos.
VOIKSWAGEN 1964 ultima. _.ri_',
vermelho (vinho) equipado, ven-
do. Ver e tratar Av; Suburbana,
10 033 Cascadura loja de bateria.
Sr. Antônio.
VOLKSWAGEN 59 superequipado
toda nova geral, vendo, troco,
facilito. Cerqueira - Daltro, 82,
posto eni Cascadura.
VOLKSWAGEN 60 troco ou faci-
lito com HH 1 500 000. Ver e tre-
tar Av. Suburbana 9991 A o B.
Cascadura.'
VOLKSWAGEN 66, azul-Atlantico
com 'capas, radio, estado de no*
vo. Afeito Carro menor valor em
troca. Rua Bolivar; 125 — Tele-
fone 37-9588.-
VOLKSWAGEN . «3 - Superequi-
pado, èm' estado de nôvo, nunca
bateu, 4000 OOO só avista ou tro-
ca-se por carro de menor valor.
Negócio só à vista. Rua Bento
Cardoso n.° 141, Penha Circular.
VOLKS 67 -. (66 mod. 67) - 65
— 64, 'diversas cores, alguns têm
garantias' o revisões, excepclo.
nal- estado, equipados. Trocamos
facilitamos. R. Haddock lâbo n.o
335-B. Até 20 h.

VOLKSWAGEN 1966 - Azul,
superequipado, pouco rodado —
Vendo, troco, facilito. Rua Sãc
Francisco Xavier, 398 — Telefo

28-3776.

VOLKS 62, excelente esl., equip,
a qualquer prova, à vista. Troco
e fac. c/ 1 800 ent., s. 18 m
R. 24 de Maio, 316 - 48-2701.
VOLKS 67 - 1 300, zaro, várias
côres. Troco e fac. c/ 3 650 ent.
s. 18 m. à vista. R. 24 de Maio,
316 - 48-2701.
VOLKS 61, úit. série, ótimo est
a qualquer prova, à vista. Troco
e fac. c/ 1 700 ent.,-s. 18 m.
R^_24 jJe.Maio.Jl^ó^^S-^Ol.
VOLKS 60," excelente est.,
qualquer prova, único dono,
vista. Troco e fac. c/ 1 300 ent.
s. 18 m. R. 24 de Maio, 316
48-4701. ¦_
VOLKS 66, est. nôvo, pouco ro
dado; à vista. Troco e fac. com
2 800 ent., s. 18 m. 24 de Maio,
316 - 48-2701.
VENDE-SE no estado( Simca —
Jangada 64, última série. Preço
4 milhões à vista. Vér e tratar
Rua Visconde de Santa Isabel,
382.
VOLKSWAGEN 66, único dono,
grená.' V. 4 000, saldo 23x180.
Aceito Dauphine e Gordini. Ver
Rua dos Andradas, 29, sl 401. -
Tel._4315691, _Duarte,
VÕLKSWAGEN 66 - Completa-
mente nôvo, comprado fins de
setembro. Ver e tratar cosa ma-
teria I de construção. Rua. S. Cris*
to 151 com o Sr. Américo.
VOLKSWAGEN '- Passo consórcio
pelo que dei CrS 3 500 000, óti-
mo negócio para quem não tem
carro e muito melhor para quem
iá tem. - Tel. 34-8009 - José
Mello.
VOLKSWAGEN 58 - 980 000 ale.
mio, todo -equip., verde metáll
co, belíssimo. Saldo a,comb. Tro-
co. Rua S, Francisco Xavier,
342-E — Maracanã. .~_

VOLKSWAGEN 64 - Vendo pou-
co rodado, azul, preço 4 350 —
Av. Mem de Sá, 77, sobrado.
VÕÜ^WÃGEN^óáT^^zuiT^ôví;
com rádio, pode trazer mecânico
— Vur no estacionamento do Mi-
nistério do Trabalho (Indo da
Igreja Sta. Luzia}, das 12,30 às
18 horas, com Matias.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64 e 65. Lindos carros. En-
Iradas desde CrS 1 500 COO e o
saldo- em 10, 15, 20, 25 e 30
meses. Av. Almirante Barroso n
91-A - 42-6137.

Chevroieí SS-67
Schevelle

ó cil,, mecânico, alavanca no
pise, equipado. Vendo. Tels.:
48-8283 - 23-0494 e 23-5455.

C

VOLKSWAGEN 65 - Vende-se,
estado de zero km, todo equi-
pado^ pela melhor oferta — Ver
na Rua Barata Ribeiro, 622, ap.
802 - Tel. 36-5633^
yOLKSWAGÉN 61',, úílima" série',
único dono, ótimo estado, à vis-
ta Cr$ 3 300 mil. Av. Heitor
Beltrão, 57, ap. 301 - Tel.i
48-7183.
VOLKSWAGEN 66 cereja, pouco
rodado, vendo eejuipado, rádio,
capa, isqueiro, pára-choques rc-
forçado, 5 pneus banda branca e
outros, Rua Torres Homem,
l_154[101_-_Tel.: 58-7105.
VQLKS~59 

"- 
tóda prova. Tranca,

forração original. 1 500 de en-
Irada,. Av. Suburbana, 9 942 -
Cascadura._
VOLKS^ol 

™"Bom"de "forração 
e

lataria. Av. Suburbana, 9 942.
— Cascadura.
VOLKSWAGEN"'1954," lodo"trãnT-
formado p| 65. Equipado, 1 mi
lhão de entrada. Av. Suburba
na, 9 942 - Cascadura.
VOLKSWAGEN - Compre sem
aborrecê-lo. Veio no 'horário de
sua preferência o paqo hoje om
dinheiro^-':—VT.I.V' 38-3891V
VENDA seu carro sem aborreci*
mentos. Vejo no horário da sua
preferência o pago hoje em di*
nheiro. - Tel. 38-3891.

VOLKSWAGEN 63 e 64 - Cri
1690 000, capas napa, rádio,
equips. 65. Saldo a comb. Tro
co. Rua Conde de Bonfim, 40-A
(Tijuca),
VOLKSWAGEN 62, 63 e 64 -
1 490 000 quase novos, várias cô
res, equipados. Saldo a comb. -
Troco. Rua S. Francisco Xavier
342-E — Maracanã.
VOLKSWAGEN 60 - Vendo ur-
gente. Tratar Av. Brás de Pina n.
2155 - lra|á.

VOLKSWAGEN 62, 63, 64 e 65— Ótimo estado, equipados, tro<
co, fac, entrada desde 1 800.
saldo até 15 meses à vista, óti-
mo preso. Barão Mesquita, 218

38-3545.
VOLKS 66, 65, 64 - Tenho vá-
rias côres sl equip., c| garantia,
troco e facilito — Rua Riachuelo,
388, até às 20 horas.
VOLKSWAGEN 63 - Nôvo 48
mil Km. 2 800 sinal 200 mensal.
Rua Oliveira Fausto, 23-A. Tratar- 46-0525 - Maria.
VENDE-SE - Dodge 42, conver.
sivel NCrí 680,00. Estrada Hen-
rique de Melo, 965 — Valqueire- Sr. Antônio^
VÕLKSWAGEN 65- Vendo, su-
perequipado, azul em estado de
nôvo, pouco rodado. Ver e tra-
tar na Av. Presidente Vargas,
435 s| 903-A - Tel. 43-0655.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo c|
rádio e capas, última série. R.
M. S. Vicente, 35 fundos. — Sr.
Antônio.
VOLKS. 65-64 - Tenho (2),,azul
e outro • grená, ambos equipadís-
simos. Vendo, 'troco, facilito par
te. R. Russel, 32-A— Glória.
VOLKSWAGEN 1963 - ótimo
estado. Vendo urgente, preço ba-
rato. Rua do Russel, 32 — Largo
da Glória,
VOLKSWAGEN- 60, equipado,
em estado impecável, 2 950 000
E9, à vista — Rua Bento Cardo.
so, 141 — Penha Circular. ¦
VENDE-SE uma KombI - Rua
Maria do Carmo, 177 — Praça
do Carmo.
VOLKSWAGEN 1961 - Vendo la
série, bom estado. Preço unlco,
sem contra oferta. CrS 2 750 000

Rua Ministro Viveiros de Cas*
tro, 15 - loja D - Poste 2
Copac.  .
VOLKSWAGEN 64 - Azul «tlan
tico - Tel. 47-9017.
VOLKSWAGEN 65 - Todo equi-
pado, radio etc. pérola, 5 050
mil — Rua da Alfândega, 8 —
9.° andar — Sr. Augusto — Tel,
13-0764 - R. 9.

VOLKSWAGEN 64. Estado de no-
com seguro, 4 450 — Bara<

Ia Ribeiro, 87/1 103.
VOLKSWAGEN 1967 - 42 HP,
0 km, vinho. Faclllta-se. Rua Ba-
rata Ribeiro, 197-A. — Sr. Reis.
VOLKSWAGEN 62 - Eqüipadls-
simo, estado impecável. Vende-
se ou troca-se por carro de me-
nor valor negócio só à vista —
Rua Bento Cardoso, 1, c/ 1 —
Penha Circular.  
VOLKSWAGEN 

~66 
- Equipado,

ótimo estado — 6 milhões, acet.
prosp. tr. R, Plinio de Oliveira,
103 — 1.° and. — Penha.
VOLKS 45 — Branco pérola, equi
pado, pouco rodado. CrS 3 000.
T.l. 2S-B237.
VOLKSWAGEN 1964 - Bem con-
servado. Vendo urgente — Ver
e tratar Av. Copacabana, 1085
— garagem.
VOLKSWAGEN 66 -. Gelo, rádio
Blaupunkt, rodas cromadas, novo.
Av. Brás de Pina; 844.

VOLKSWAGEN 64, lindo, equi
pado, excalenle. Fac. c/ 2 500.
Troco. R. 24 de Maio, 19, fun-
dos, -Estação S. Fco. Xavier —
Tel.i 28-7512.
VOLKSWAGEN 62, lindo, equi
pado. Fac. c/ 1 900. Troco. R.
24 de Maio, 19, fundos. Estação
S. Fco. Xavier. Tel.i 28-7512.
VOLKSWAGEN 61, sincronizado
excelente. Fac. c/ 1 800. Troco,
R. 24 de Maio, 19, fundos. Esta-
5ão S. Fco. Xavier. Tel. 28-7512.
VÕLKSWAGEN 60 - Excelente,
equipado. Fac. c/ 1 500 Trcco.
24 de Maio, 19, -fundos. Esta-
;ão S. Fco. Xavier. Tel. 28-7512.
VENDE-SE Aero Willya 63, estado
nâvo. Tel.i 23-3923
VOLKSWAGEN 66 - 12 000 km,
equipado, rádio Blaupunkt, NCrS
5 800. Tel.i 45-4214. 

VOLKSWAGEN 1966, 1965 e 1961
todos _úlí. sérte, equipados, vá-
rias côres, troco e fac, R. Con-
de de Bonfim, 577-A. Telefone
58-3822.

VOLKSWAGEN 63 E 60 - ótimo
estado, toda'prova. Equipados. —
Rua Melo e Sousa, 127 Telefone
48-7185
VENDO Volks 62, bom estado -
todo equipado, só à vlsta NCr$
3 700,00 - Tel. 26-0565.
VOLKSWAGEN 1967 - 0 km., 46
HP., modelo 1 300, vermelho, for-
ração preta, concessionário Rio,
tôdas as' garantias de fábrica. —
Vencio ou troco menor valor. —
Rua Barão de Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN 19Ó4, óTa serie
em estado de novo, p^u=o: uso,
unlco dono, equipaüo, capeis de
napa etc. Vendo óu troco menor
valor. Rua Barão de Mesquita,
129.

VOLKSWAGEN 63 - Lindo esta-
do de nôvo — Vendo ou troco
por carro de menor valor. Sto
Amaro, 145.
VÊM AG U Ef"62 - Olimo estado]
preço 2 500,00. Rua Andrade Per-
tence, 42, Sr. Luis - Calote.

VOLKSWAGEN 1963, 1964, 1965
1966, vários, excelentes, su-

perequipndos, troco ou facilito
até 20 meses. R. Conde Bonfim,
66-A. Tel. 34-9909.
VOLKSWAGEN 1966 - 3.a sé-
rie, apenas 3 mil Km. rodados,
na garantia, equipado com rádio,
capas vulcron. etc. — Vendo ou
troco menor valor. Rua Barão de
Mesquita, 129.
VOLKSWAGEN 61 - CrS 1 80O,
c/ motor na garantia. Faço qual-
quer prova. Saldo a prazo. Ba-
rata Ribeiro, 147.
VOLKSWAGEN 65. CrS 2 600. Pé-
rola. Equipado, meefinica perfei-
ta. Saldo até 15 meses. Barata
Ribeiro, 147.- 
VOLKSWAGEN 54 - Vendo total-
mente reformado, financio parte.
Almirante Tamandaré, 47 — Fia-
mengo. P/ Paulo.
VOLKSWAGEN 65 solar, vinho,
pouco rodado, único proprietá*
rio, equipado, rádio etc. Vendo
urgente, Avenida Delfim Moreira,
896 - Leblon. . 
VOLKS 64 - Equipado com rá-
dio, 35 000 -quilômetros rodedos.
NCrS 4 £00. Tratar Sr. Arnaldo
José. Rua Assunção, 326, fundos,
galpão 3 (COTEC).
VENDE-SE um Volks 1964, últi-
ma série, todo equipado. Preço
Cr$ 4 500 à vista. Ver e tratar
na República do Líbano n. 49.
VW 61 - Verde, la. série -
NCrS 3 250, equipado. Ver Pra-
ça Pio X, na frente do II Tribu-
nal do Júri, guardador Benedito.
Só à vista.

VOLKSWAGEN 66 - Modelo 67,
nôvo, na garantia, superequipado,
Blaupunkt, napa*, reforço, trancas,
frisos etc. Somente à vista. Ver
com o porteiro hoje, Gustavo
Sampaio, 260 — leme.

Locadora Júnior,
aluga •

11 ama r a ly, Karmann-Ghia,
Volks, Kombi, equipados com
rádio, com ou sem motorista.
Ruo da Passagem, 98. Tels.: —
46-3800 - 46-3136, filiado ao
Diner's, Realtur, Interlar.

Mustang 67
Equipado, vendo telefones:

43-8283 — 23-0494 c 23-5455.
(P

Mercury 67
Cougar

Equipado. Vendo tels.: —*
43-8283 — 23-0494 e 23-5455.

(P

VENDE-SE Citroen urgente. Barão
Mesquita n. 655. Um milhão —
Ver pela manhã. ¦
VVV.66 — Passo contrato {Con-
sórcio). Tratar na Rua Camões,
51, casa 3. - Tel. 30-5663.
Lasper.
VOLKSWAGEN 60-61 - Vendo
ou troco por Kombi. Rua José
Linhares, 125 — Leblon.
VOLKSWAGEN 63 - Vendo, oli
mo estado, preco 3 880 — Ru."
da Passagem, 78-A.
VOLKSWAGEN 66 Mod. 07 -
0 km, grená. Saldo pelo Rio. Rua
Barão de Mesquita, 174-A.
VÈMAGÜET~T96"2 

'- Venderem
bom estado, facilito parte. Rua
Haddock Lobo, 175, 201. Tel
28-8693.

Vendo um verme-
capas de luxo. Ver

VOLKS 66
Iho-vlnho,
e tratar na Rua Dr. Satamini,
230, ap. 101 - Tel.: 34-7440
Sr.-- Franca.

VOLKSWAGEN 64 - Lindo carro,
todo equipado. Vendo hoje, 4,30
à vista. Telefone 42*2547, Fran*
:isco. Rua Senador Dantas, 117,
/ 616. CAMINHÕES - Fargo 52 c| mo-

tor Perkins a óleo e Furgão F-
350, estado de nôvo. Vendo, tro-
co, facilito, Sr. Cunha, 28.2993
(dia) e 58-5072 (noile).

VOLKSWAGEN 60 -
tudo, a tóda prova,-
quer teste — Av." 942 - Cascadura.

100% de
faço qual-
Suburbana,

VOLKSWAGEN 60 - Macjnifico
estado. Rádio, capas e laterais
de napa, lanternas do 66, mar-
cador de gasolina, tranca de di-
reção, reforço de pára-choque
etc. Vendo com 1 800 de entra-
da e o restante om prestações de
160. Primeiro de Março, •!, sala
605 - André. Telefone 31-3024.
VOLKS 61|62|63|64|65. lmpecá-
vel estado geral. Vendo, tro-
co, "* financio. Paim Pamplona,
700. Tel.i 49-7852.
VOLKS 63 cem por cento de me-
cãnica, equipado — Preço < à
vista. NCrS 3 950, na Rua 2 de
Maio n. 752. •
VOLKS 64 - Equipado, rádio de
teclas, rnotorola, capas, calbas
de policristais, pintura em óti-
mo estado. 4 550 — Rua Miguel
Cervantes, 371 — Farmácia.
VOLKS 66 - Câr pérola, mais
de 400' de equipamento, lindo
carro. Av. Rui Barbosa, 300-
1302.  _ ;_
VOLKSWAGEN 62 - 2a. série,
equipado, ótimo estado, urgente,
è vista CrS 3 550 mil. Av. Hei.
tor Beltrão, 57, ap. 301 - Tol.:
48-7183.

VENDE-SE Isabela 57 - Bom em
tudo — Neri Pinheiro, 93 — Sr,
Paulo.
VOLKSWAGEN 63 - Troco ou
facilito a longo prazo — Supe-
requipado, seminovo. Tratar na
Av. 28 de Setembro, 229-A
Tel. 48.4624.
VOLKSWAGEN 65 - Seminovo,
superequipado. Vendo, troco ou
facilito a longo prazo — Tratar
na Av. 28 de Setembro, 229-A
- Tel. 4B.4624.
VOIKSWAGEN 1966 - Verde
amazonas, rádio americano, tran-
ca, capas especiais, faróis de ne-
blina, reforço etc. Urgente Cr$
5 800 mll. R. Cândido Mendes,
215.108 - Glória - Tel. 52-0294
— D. Marisa. '

VOLKSWAGEN 1966 - Zero km,
CrS 5 800 000. Rua Pedro Mas-
carenhas, 17 — Catumbi. Telefo-
ne 32-1933 — Sr. Joaquim.
VOLKSAWAGEN 63 - Equipado,
novíssimo. Vendo urgente — Av.
Beira Mar, 216 — Loja C,
VOLKSWAGEN 60 - Superequip.
transformado pari 66, pneus no.
vos, nunca bateu — Tel. 47*9961
— D. Mareia.

VOLKSWAGEN 64 - Absoluta-
mente nâvo,- úit. série, equipa-
do, c{ .rádio, capas etc. Ac.
troca. Financio parte. — TeL
52-5934.
VW 64, Nov.r cinza prata. Um
só dono - 4 350. Tratar até 12
horas, 28-4117, diariamente.
VOLKSWAGEN 59 transf. 62 ele-
mão, ratificado/ superequip. de
iartic. 2 830. Troco menor vi-
ar. 30-4136. /

VOLKSWAGEN 1964 - Vendo fa-
Cilito parte( com radio, capas, mo
tor 100%. Rua Visconde Piraiá,
175-B. Particular.
VOLKS 62 mod. 63, único dono,
estado. de nôvo, todo original —
Fac parte. Av. Engenheiro RI-
chard, Í60 — Camisaria.
VOLKS 63, pouco rodado, em óti-
mo estado, vendo fac. parte —
38-5415 - Edson.
VOlKS 63, único dono, 24 000 km
rodados, nôvo mesmo, equlpadfs-
limo. Fac parte. 38-3816 — Sr
Michel.

Compro peça motor
Diesel Davy - Paxman

8 cil. em V - 500 B.H.P. - 1.375 R.P.M. e
FOWLER SANDERS - 32 HP.

Tratar 54-2453 — Rua Carlos Seidl, 915 -
Sob. — Caju. <P

VENDO Oldsmobile mod. 54, em
perf. estado,, melhor oferta. R.
Baronesa 625-M, • qualquer ho-
ra- do dia. Praça Seca.
VOLKSWAGEN 1959, 60, 61, 62,
63, 64, 65, todos 100% de má-
quina • lataria. -Perfeito estado
de conservação-. Pequena entrada
e o saldo a longo prazo
AUTO-PRAZO - Rua Conde de
Bonfim, 645-B - Tels. 38.1135 *
38-2291. 
VOLKSWAGEN ,64 - De meu uso,
todo equipado, estado de nôvo,
urgente. Rua Figueiredo Maga-
lhães_ 598, garagem.
VENDO 

'Aero 
Wlllys 61, praça,-

em perfeito estado. Todo equi-
pado. Tratar Rua Jitauna, 41,
ep. 102. Penha Circular, com o
Sr. Camilo, o dia inteiro.
VÕLKSWAGEN 59 - Vendo, óti-
mo estado, rádio, Iranca cx. de
mud. — 2 800 mil. Oportunida-
de. Rua dos Arcos n.° 19. Tele-
fon» J2-6660.
VOÍKSWÀGEN"53~- NCr$"SÜJÕÒ",
ou melhor oferta a vista. Rua
N. S. das Gratas 861. Ramos.
Tel.i 30-4574.
VOLKS 60 - Único dono, c| fa-
tura da fábrica, c| ridio Blaukpunt
cl. FM, napa, todo original. Rua
General Polidoro, 288 c| 12.
VOLKSWAGEN 1963. Superequi-
pado. Estado realmente de 0 km.
Vendo, troco financio até 15 me-
ses. Real Grandeza, 238-B — Tel.
26-9992.
VOLKSWAGEN 61 - Bom estado.
Vendo à vista ou financio c] 1 3C0— R, Dom Melnrado, 37 — Tel.
48-6932.
VOLKSWAGEN 52, estado d» n6-
vo, todo original c/ rádio. Fac.
-/ 1 200. R. Miguel Ângelo,. 436.

VENDE-SE uma Kombi em ólimo;
estado. Visconde de Santa Isabel,
309, Sr. Antônio. '
VOLKSWAGEN 54 - Todo trarff.
p/ 65. Carro em espetacular es-
tado. Não existe outro igual. —
Motor, pintura, suspensão, carro-
caria, forração, tudo c/ 2 000
km. Ver para crer. A vista —
Troco e fac. c/ 2 000 000. Rua
Felipe Camarão n. 138. — Mara*
canã.
VOLKSWAGEN 64-65-66-67
Estado de novos, equipados, di-
Versas côres, Troca, facilita. Rua
Conde de Bonfim, 577-B. - Tel.
58-6769.
VOLKSWAGEN 61 - Sincroniza
do, muito equipado, raríssima
conservação. Vendo à vista ou fi-
nancio parte, Hoje, R. do Matoso,
202. Tel. 54-1316.
VEMAGUET RIO 65 - ótimo es-
tado. Vendo urgente ou troco —
Fac. Rua Haddock Lâbo, 33. Tel.
34^6001.  _
VOLKSWAGEN 63 - última" sé-
rie, côr cerâmica,, equip. c/ rá-
dio, capas de napa, botões luxo,
pneus b/b., lataria impecável,
pintura a mecânica excepcionais,
A vista:. 4 100000. Ac. troca. R.
Felipe Camarão n. 138. — Tele-
fone 48-0962.
VOLKSWAGEN 64, 3a. série, côr
vinho, estado de nôvo, equip
c/ rádio 3 f. trans., capas na-
pa luxo, bagaglto, botões, calhas
etc. pneus b/b., lataria sem ba-
tidas, mecânica a qualquer pro-
va. A vista: Cr$ 4 450 000. Rua
Felipe_Camarão_n._138. 480962.
VOLKSWAGEN 61 - última sé-
rie. Equipado. Excelente estado.
Rue Barão de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 62 - Azul -
equipado, ótimo estado. Rua
BarSo de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 65 - Grená -
Pouco uso. Superequipado. Rua
Barão de Mesquita, 174*A.
VOLKSWAGEN 63 - Grená -
Equipadíssimo. Estado de nôvo,
Rua_Barão_ de Mesquita, 174-A.
VOLKSWAGEN 66, 0 km, modê-
lo 67, bordo, preço 6 350 —
Rua da Passagem, 78-A.
VW 65 — Vendb urgente, todo
equipado. Tratar Av. Copacabana," 133, l. 1.
VOLKSWAGEN 1963 - Vendo,
otlmo estado, radio, tudo OK.
Preço CrS 3 850. Ver Gustavo
Sampaio, 211.
VOLKSWAGEN - Táxi, partic. ou
NCr$ 4 500 como ent. na ven-
da de um ap. no Encantado, c/
3 qt., vazio, de frente, iá financ.
p/ Cx. Ec„ orest. 253. Telefones
42-5444 Je_28-9643.
VOLKSWAGEN 1966 - Radio, ca-
pas, tranca, reforço, tudo nevo.
Preço 5 300, urgente. R. Barata
Ribeiro. 207, ap. 302. Dr. Barros.
0- shrdl
VOLKSWAGEM 64 - Vendo
Vista ou financio c| 1 SCO e s
combinar. Todo equipado. Rl Don
Meinrado, 37 - 48-6932.

WILLYS W
ti sua confortável HJ'com
-AMBULÂNCIA

faggL-^^

e tóda a linha de
UTILITÁRIOS, V. en-
contra, com tôdas as
facilidades, na

^W

AGÊNCIA CAMPO GRANDE
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Cesário de Melo, 953
Campo Grande - Tels.
1010 - CETEL 94-1171
Praia do Flamongo, 244.
Loias AeB-Tel. 25-9776

Pontiae 64/65
Doe. Embaixada, 4 p., 8 cil.,-

3 000 milhas, equip. verde es
meralda. Ver Fig. Magalhães,
598, garagista. Preço NCr$ ..
17 500 - Fone 57-8584 - New-",
ton.

VEÍCULOS de carga
CAMINHÃO CHEVROLET 60
Em ostado de novo, vendo
troco pj automóvel 60166. E'
Engenho da Pedra n. 502
Olaria. Tel. 30-5498 - Fr
cisco.
CAMINHÃO Mercedes LP 321xi
61, ótimo est. toda prova, vent
troco, fac. Preço barato. Rua Jc
Romariz, 119.. Tel.: 30-9684. _
CAMINHÃO Chevrolet 58, 59, 60
ó2 e 64 todos revisados toda pr
va. Vendo, troco, fac. R. Jc
Romariz, 119, Ramos. — Teld
ne^O^ôBjl
CHEVROlET BRASIL 63 - Em cs-
tado espetacular. Vendo ou tro-
co por Volks. Rua Lino Teixeira,
97 - TeI. 28-8974
CAMINHÃO BASCULANTE F-600

58 — Otimo estado. Vende —
troco por passeio. Avenida Ed-
son Passos n. 87-A — Tel. .,..¦
38-6823 - PEDRO.
CAMINHÃO - Vendo um Che.
vrolet 48 Tratar na Rua Taturana,
519. — Vicente de Carvalho.

CAMINHÕES Chevrolet 59-58 -
Vendem-se 2. Totalmenle impe-
caveis. Ver pnra crer. Preço óti-
mo, mas só à vista. Rua Félix
da Cunha, 49 — Largo da 2a.-
Feira — Tijuca — Francisco —'
Tel. 32-4644 - 32-2113 - An-
tonio.
CAMINHÃO REAL 48 - Vendo,
bom estado, 6m carroçaria, troco
carro menor ou aceito serviço-
2 800 à visla. R. Aureliano
Portugal, 220-F - Mourão —
Rio Comprido.
CAMINHÃO - Chevrolet 58|59[
61. Em bom estado. Vendo, tro-
co, carro passeio financio. Paíni'
Pamplona, 700. Tel.: 49-7852.
CAMINHÕES FNM 62 e 63 cons
trucões — Av. Rodrigues Alves,
539. Tel. 13-0991.
CAMINHÃO CHEVROLET BRASIl
Ó0[Ó1[Ó2, nôvo, a toda proveu
Vendo, troco, faculto, barato. R.
CSndido Benicio 1 219 — Praça
Seca. 
CAMINHÃO FNM - Alfa-Romeo
57, cabina 60 diferencial passa
médio, em estado impecável,
com encerados, cordas, macaco
de 20 toneladas, equipadíssimo,
pronto para trabalhar. Vende-sa
ou troca-se por carro nacional,
sendo taxi ou particular. Rua
Bento Cardoso, 16/1, Penhe Cir*
cular.
CAMINHÃO. Chevrolet 58, 1 F-600
59, 1 basculanle Chevrolel 59,
ambos bom dc pneu, carroçaria,
boa conservação, J00% mec, po-
de fazer experiência. Rua João
Pereira, 61 — Madureira. .
CAMINHÃO FNM D. UMO, bori|
estado de conservação, vendo o"
troco. Tratar Rod. Presidente D'
Ira, Km 0 Posto Esso. W,'
CAMINHÕES Chevrolels 57, 61
62 e Mercedes LP 321, 61 tam-
bem temos Basculantes. Vendo,
troco e facilito. Rua Uranos, n.°
1 180.

Automóveis
Fátima

Volks 62, 63, 64, 65, 66 o
67, Kombi 65 nova, Aero 65
nôvo, Gordini 64, Karmann-
Ghia 63. Vendem-se c| grande
facilidade de pagamento. Rua
Conde de Bonfim, 190 — 204.
Tel.: 28-1610.

Aero Willys 66
Firma vende carro de dire-

tor. Côr cinza madrugada, es-
tofamenlò preto. Novíssimo.
Condições a combinar. — Tel.:
52-5832.

Cinave
Simca Rallye 64
Simca Rallye 65
Simca Jancada 63
Kombi STD 61

Troca-se e facilita-se. Rua
Voluntários da Pátria, 323. Tel.
46-1144.

NCrS
. 6 500,00

,. 7 500,00
. 2 800,00
. 2 500,00

Chevrolet SS-67
Schevelle

8 cil., hidramático, equipado,

ÔNIBUS — Automóveis e cami-
nhão; licencio para 1967, veN
cutos novos e usados. v Faça
transferencia de propriedade dn
serviço rápido. Av. Suburbana,
10 033, sl. 219. Cascadura, ao l«-
do do Pósto Almirante. ,
VENDE-SE uma camioneta marca:
Ford ano 48, jardineira, toda re*
formada. Facilita-se. Ver Rua Ba*'
rão de Guaratiba 138 — Catete,
VENDE-SE um caminhão Chevro*
let Brasil 58, ótimo estado.-
Vende-se com freguesia do mer*
cado. Tratar na Rua do Ressn*
de n, 155 na descarga, hora daa
8 às 9 com Senhor Nicola.*
VENDE-SE caminhão G.M.C. 57,
ou troca por carro de praça. Ver
na Rua Cerqueira Daltro, 896 —
Cascadura, com Oliveiro.

AUTOPEÇAS E REVEND.
FNM - Motor D-ll 000 completo
diferencial, caixa de cambio, eixo*
de manlvela e um trução — Av.~
Rodrisues Alves, 539 — Telefone
23-0991.
MOTOR SIMCA parcial pronta en-
trega, vende-se a base de troca,
REME - Retifica de Motores. Rua
Bela 959-8. Tel. 28-9287". -
PEÇAS e acessórios para Volks»
wagen. Firma que encerra suas
atividades v.nd. todo s.u .sto-
qua pala melhor ofarta. Tratar a
ver no local na Rua Hanry Ford,*
107 loia 6.
TAXIMETRO VOZARI, último tipj
aferido, 270 000. Santana, 77 —
Borracheiro.

OFICINAS
OFICINA MECÂNICA - Lanterna,
gem, pintura, capacidade 20 car-
ros, no Centro. Grande freguezle.
Vende-se CrS 10 000 entrada.
Resto facilitado longo prazo. Frei
Caneca, 452. Tel. 32-4822.
PASSO contrato loja vazia, con»
Alvará de of. mecânica, com com-
pra e venda de peças. Aceito
oferta. Rua Visconde de Sante
Isabel. 220.

ii

MOTOS - LAMBRETAS
[ÃMBRÉTA~TbT59 Vmplacadâ 

—-'

Qualquer prova, único dono —
550 000 - Rua Jurunas, 179, ap.
202 - Tel.: 29-7979. Depois das
14 horas.
MOTOCICLETA: Harley - David-
son ,ano 48, em ótimo estado,
com documentos legais. Rua Vinte
de Abril, 21.
VESPA 1963 - Em estado de no.
va, ent. 400, saldo 60 mensal.
Rua Uruguai, 226-B.

esporteT^é 
~{

embarcações
BARCOS E LANCHAS
LANCHA com motor Mercury
Mark 10 e um motor British Sea-

vendo. Tels.: 43-8283, 23-0494ÍS"! 4,5 HP. Aceito iroca, tudo' em eslado de nôvo. Tel. 26-2903.
STAR - Vende-se 6 000 mil. Fa".
cilita-se. Ex-Piranha atual "Car-
car.", Sr. Márcio - 34-2366.

e 23-5455. (P
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